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РЕШЕНИЕ  
№ 634 от 11.06.2015 г. 

 
на кмета на община Белене 

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита 
процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Избор на регистриран одитор за извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен 
доклад”,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооеекктт  „„ММооннииттооррииннгг  ннаа  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ффааккттооррииттее  ннаа  
ооккооллннааттаа  ссррееддаа  вв  ттррааннссггррааннииччннааттаа  ооббллаасстт  ООллтт--ББееллееннее””,,  ррееффееррееннттеенн  №№  22((44ii))--22..22--1144,,  MMIISS--EETTCC  

ccooddee  335599,,  ффииннааннссиирраанн  ппоо  ППррооггррааммааттаа  ззаа  ттррааннссггррааннииччнноо  ссъъттррууддннииччеессттввоо  РРууммъънниияя--ББъъллггаарриияя  
22000077--22001133,,  ППррииооррииттееттннаа  оосс  22,,  ККллююччоовваа  ооббллаасстт  ннаа  ииннттееррввееннцциияя  22 

 На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/16.03.2015 г., 
Допълнителен Протокол №1.1/12.05.2015г., Протокол №2/21.05.2015 г. и Протокол 
№3/10.06.2015 г. на Комисия назначена със моя Заповед №165/25.02.2015г., с продължен срок 
за работа с моя Заповед №632/08.06.2015г., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 
ал.3 т.2 с прилагане на опростени правил от ЗОП, открита с мое Решение №113/27.01.2015г., 
публикувана в Регистъра по обществени поръчки с № на обявлението ID 645201 на 
27.01.2015г. на сайта на АОП с уникален № в Регистъра на поръчката 00661-2015-0002  
  
 1. С настоящото решение обявявам крайното класиране на участниците в 
процедурата, отговарящи на изискванията на ЗОП, обявлението, документацията за участие и 
обявения критерий за избор на изпълнител - най-ниска цена - чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП, както следва:  
 

„Избор на регистриран одитор за извършване на одит и изготвяне на 
окончателен одитен доклад „Мониторинг на качеството на факторите на 

околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-
14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова 
област на интервенция 2. 

място 
 

Наименование на участника 
Предложена 

цена /лева/ без ДДС 
Предложена 

цена /лева/ с ДДС 

1. „Глобъл одит сървисез” ООД, 
гр. София 

5 800.00 6 960.00 

2. „Баланс – М” ЕООД, гр. София 6 000.00 7 200.00 

3. „РСМ Би Екс” ООД, гр. София 6 250.00 7 500.00 

4. „Консисто” ЕООД, гр. Варна 6 805.00 8 166.00 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333231303932
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5. 
„Ю ейч уай брейн сторм 
консулт” ООД, гр. София 

6 980.00 8 376.00 

6. 

„Стандарт - Одит” ЕООД, 
гр. Варна 
 
„Профит” ООД, гр. Смолян 

7 000.00 8 400.00 

7. 
СОП „Одит Виктори Груп” 
ООД, гр. София 

7 200.00 8 640.00 

8. 
„Анед Консулт” ЕООД*,  
гр. София 

7 487.00 7 487.00* 

9. „Универс Одит Сървисез” 
ЕООД, гр. София 

8 500.00 10 200.00 

10. „Финанс одит консулт 2002” 
ООД, гр. Варна 

13 500.00 16 200.00 

 
* Участника „Анед Консулт” ЕООД не е регистриран по ЗДДС. 
 
 2. Определям за Изпълнител на обществената поръчка, поради най-ниска ценова 
оферта, съобразена с изискванията на Възложителя и отговаряща на регламентирания в ЗОП 
ред: 
 

 „Глобъл одит сървисез” ООД, гр. София, ЕИК 175407623, с подадена оферта 
вх. №25-00/35/24.02.2015 г., с предложена цена от 6 960.00 лв. с вкл. ДДС. 

 
 

Във връзка с чл.73 ал.2 от ЗОП обявявам, че: 
 

 3. Отстранявам от участие в процедурата:  
 
3.1. Оферта с вх. №26-00/86/24.02.2015г. на участник „Одит Адвайзерс” ООД, гр. 

София, поради следните 
 
Фактически основания и мотиви: С действието на Възложителя по чл.25 ал. 1 от ЗОП 

са одобрени обявлението и документацията за участие.  
 

Назначената от мен Комисията по чл.34 ал.1 ЗОП е изпратила Протокол №1 от 
16.03.2015г. до участника, с констатации относно редовността и съответствието на 
документие и информацията в Плик №1 на всички участници, но в законоустановения срок 
от 5 работни дни, от този участник не са депозирани допълнителни документи, с които 
същият непосредствено да отстрани констатираните от Комисията нередовности и 
несъответствия в Плик №1 на офертата му. Комисията е дала възможност на участника с 
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Протокол №1, съгласно чл.68 ал.9 от ЗОП и чл.24 ал.5 от ППЗОП да допълни плик №1 от 
офертата си, като представи допълнителни документи или нови такива, с които смята, че ще 
удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор, в съответствие с неговите 
изисквания посочени в обявлението, за да може комисията да направи последваща преценка 
дали офертата му съответства на критериите за подбор и дали може да бъде допуснат до 
следващия етап. Участникът не се е възползвал от дадената му възможност и не е 
представил нищо в срока от 5 рабодни дни, поради което и комисията е предложила 
участника за отстраняване, въз основа на това обстоятелство, а също и поради 
обстоятелството, че от документите представени в плик №1 в офертата му е установено по 
безспорен начин, че участникът не е представил документи съгласно изискванията на 
Възложителя посочени в Обявлението за поръчката (разд.ІІІ.2.3)Технически възможности, 
т.3), "Изискуеми документи и информация", т.1, изречение второ: Доказателствата за 
извършените услуги се представят под формата на удостоверения, издадени от 
получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който 
е публикувана информация за съответната услуга. 

 
Приемам мотивите на Комисията за отстраняване на участника „Одит Адвайзерс” ООД 

посочени в Протокол №2/21.05.2015г. и Протокол №3/10.06.2015г. от работата на Комисията. 
 
Правни основания за отстраняване на участника: чл.69, ал.1, т.1 и т.3 ЗОП – 

Участникът не е представил някой от необходимите документи  или информация по чл. 56 от 
ЗОП; Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя. 

 
 
3.2. Оферта с вх. №25-00/37/24.02.2015г. на участник „Римеса Одит” ООД, гр. 

Разград, поради следните 
 
Фактически основания и мотиви: С действието на Възложителя по чл.25 ал. 1 от ЗОП 

са одобрени обявлението и документацията за участие.  
 

Назначената от мен Комисията по чл.34 ал.1 ЗОП е изпратила Протокол №1 от 
16.03.2015г. до участника с констатациите относно редовността и съответствието на 
документие и информацията в Плик №1 на всички участници. В законоустановения срок от 5 
работни дни, от този участник са депозирани допълнителни документи, като същите са 
счетени за негодни за непосредствено отстраняване на констатираните от Комисията 
нередовности и несъответствия в Плик №1 в офертата на Римеса Одит ООД.  

Участникът е представил в срока от 5 рабодни дни, допълнителна разпечатка от 
електронния регистър "Информационна система за управление и наблюдение на 
структурните инструменти на ЕС в България" (ИСУН) - 
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http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?org=executor&benef=5804, където са 
представени списък с имена на проекти в които Римеса Одит е взел участие. По смисъла на 
констатациите от страна на комисията отразени в Протокол №1 от 16.03.2015г., изрично е 
било посочено от страна на Комисията за някои от другите участници в процедурата 
позовали се на този регистър, че същия не представлява "удостоверяване" на съответна 
изпълнена дейност, и не е годен регистър за позоваване като "публичен регистър" по повод 
доказване участие в изпълнение на съответна дейност, поради непълното и неизчерпателно 
структуриране и поднасяне на информацията в панела на съответния проект в този сайт 
(ИСУН).  А именно, че в същия само шаблонно са изписани просто имената на дружествата 
изпълнители, и не става ясно кой от посочените изпълнители, каква дейност в рамките на 
конкретния проект е изпълнявал.  

 

Освен горното, също така от документите представени в плик №1 в офертата на Римеса 
Одит е установено от страна на комисията по безспорен начин, че участника не е представил 
документи съгласно изискванията на Възложителя посочени в Обявлението за поръчката 
(разд.ІІІ.2.3)Технически възможности, т.3), "Изискуеми документи и информация", т.1, 
изречение второ: Доказателствата за извършените услуги се представят под формата на 
удостоверения, издадени от получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за съответната услуга. 

 
Приемам мотивите на Комисията за отстраняване на участника „Римеса Одит” ООД 

посочени в Протокол №2/21.05.2015г. и Протокол №3/10.06.2015г. от работата на Комисията. 
 
Правни основания за отстраняване на участника: чл.69, ал.1, т.1 и т.3 ЗОП – 

Участникът не е представил някой от необходимите документи  или информация по чл. 56 от 
ЗОП; Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя. 

 
 
3.3. Оферта с вх. №25-00/32/24.02.2015г. на участник „Семпер Фортис” ООД, гр. 

София, поради следните 
 
Фактически основания и мотиви: С действието на Възложителя по чл.25 ал. 1 от ЗОП 

са одобрени обявлението и документацията за участие.  
 

Назначената от мен Комисията по чл.34 ал.1 ЗОП е изпратила Протокол №1 от 
16.03.2015г. до участника, с констатации относно редовността и съответствието на 
документие и информацията в Плик №1 на всички участници, но в законоустановения срок 
от 5 работни дни, от този участник не са депозирани допълнителни документи с които същия 
непосредствено да отстрани констатираните от Комисията нередовности и несъответствия в 
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Плик №1 на офертата му. Комисията е дала възможност на участника с Протокол №1, 
съгласно чл.68 ал.9 от ЗОП и чл.24 ал.5 от ППЗОП да допълни плик №1 от офертата си, като 
представи допълнителни документи или нови такива, с които смята, че ще удовлетвори 
поставените от Възложителя критерии за подбор, в съответствие с неговите изисквания 
посочени в обявлението, за да може комисията да направи последваща преценка дали 
офертата му съответства на критериите за подбор и дали може да бъде допуснат до 
следващия етап. Участникът не се е възползвал от дадената му възможност и не е 
представил нищо в срока от 5 рабодни дни, поради което и комисията е предложила 
участника за отстраняване, въз основа на това обстоятелство, а също и поради 
обстоятелството, че от документите представени в плик №1 в офертата му е установено по 
безспорен начин, че участника не е представил документи съгласно изискванията на 
Възложителя посочени в Обявлението за поръчката (разд.ІІІ.2.3)Технически възможности, 
т.3), "Изискуеми документи и информация", т.1, изречение второ: Доказателствата за 
извършените услуги се представят под формата на удостоверения, издадени от 
получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който 
е публикувана информация за съответната услуга. 

  
Приемам мотивите на Комисията за отстраняване на участника „Семпер Фортис” ООД 

посочени в Протокол №2/21.05.2015г. и Протокол №3/10.06.2015г. от работата на Комисията. 
 
Правни основания за отстраняване на участника: чл.69, ал.1, т.1 и т.3 ЗОП – 

Участникът не е представил някой от необходимите документи  или информация по чл. 56 от 
ЗОП; Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя. 

 
 
3.4. Оферта с вх. №25-00/30/24.02.2015г. на участник „Грант Торнтон” ООД, гр. 

София, с мотиви, че: 
 
Участникът е представил писмена обосновка по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗОП в която не 

са установени изтъкнати обективни обстоятелства по чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи 
ниското ценово предложение на участника с някакво оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника,  икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени и обстоятелства за позоваване на получаване на държавна 
помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и 
предложена с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на останалите предложения 
цена от „Грант Торнтон” ООД. 
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Не приемам писмената обосновка на участника „Грант Торнтон“ ООД, поради 
следните фактически обстоятелства и съображения, посочени изчерпателно от 
назначената от мен Комисия в Протокол №3/10.06.2015г.: 

 
На първо място в писмената си обосновка участникът е изтъкнал хипотезата на чл. 70 ал.2 

т.4 от ЗОП - "икономичност при изпълнението на обществената поръчка" за предложената 
ниска цена. 

 
Твърди, че използването на изцяло вътрешен за дружеството ресурс - предложените 

специалисти от екипа в офертата са в трудови правоотношения с участника, и са служители 
на дружеството, което елиминирало нуждата от наемането на външни експерти на граждански 
договори. Това давало предимство на дружеството пред много от останалите участници, 
чиято практика била, според тезата в обосновката на Грант Торнтон ООД, да ангажират 
външни експерти по граждански договори, и това водело до повишаване на цената на 
одиторския ангажимент. Участникът посочва, че според него, следвало, предложената от 
тях оферта да е по-икономична от тези на останалите участници.  

  
 Комисията единодушно не е приела изведеното от участника обстоятелство за 

обективно, т.к. фактически не се изяснява в тази част от писмената обосновка така 
посочените от него предпоставки, съобразно приетия в неговата организация начин на 
разходване на фонда за възнаграждения за вътрешни и външни човешки ресурси, в 
какво точно се свежда икономичността изтъкваното от него като основание за занижено 
ценово предложение. Освен това Комисия се е аргументирала, че не разполага, 
респективно - нито участника Грант Торнтон ООД е демонстрирал в писмената си 
обосновка, че разполага, с информация за правоотношение на останалите участници с 
работещите или предложени в техните екипи експерти, поради което е и обективно 
невъзможно да се прецени, дали условието действително поставя участника в 
благоприятна позиция, спрямо останалите участници, във възможност за икономично 
изпълнение на обществената поръчка по това изтъкнато обстоятелство.  В писмената 
обосновка липсва непосредствено представяне във финансово изражение на различията 
при ползване на лице в трудовото и гражданско правоотношение най-малко поне като 
за съпоставка в заплащането им, за да се направи сравнение. Участника твърди, че 
възнагражденията по трудово правоотношение в рамките на дружеството "са 
значително по-малки, в сравнение с евентуални разходи за ангажиране на външни за 
Грант Торнтон ООД експерти", но не е посочено поне числово колко е това "значително 
по-малко". Липсата на числова стойност по смисъла на израза "значително по-малко" е 
поставило Комисията в невъзможност да приеме за обективно твърдяното от участника.  
Последният не е демонстрирал онагледено в писмената си обосновка структурирането 
на възнаграждението на един негов служител в предложения екип на трудово 
правоотношение, и поне един на външен експерт, който евентуално би могъл да бъде 
ангажиран, или е бил ползван преди, така че за комисията да станата ясни 
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обективността на основанията на участника, да възприеме подхода, че ползването лице 
(кадри) в точно конкретен вид правоотношение е най-удачно и изгодно да се използва 
при услуга за изпълнение на одитен ангажимент, и то по такъв начин, че това да 
благоприятства възможността на участника да предлага значително по-ниско ценово 
предложение.  

  
По-нататък в обосновката, участникът изтъква като обективни според него обстоятелства 

по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП, натрупания опит и практика, които притежават 
предложените в неговата оферта експерти придобит от изпълнението на одитни ангажименти 
в голям брой общини, а също и в централни администрации и частни организации. Излага 
своята възможност за организиране на дейностите по осъществяване на одита - предмет на 
настоящата поръчка, по начин позволяващ възможно най-ефективно и резултатно 
използване на предвидените ресурси и постигането на най-качествните резултати. 

 
Що се касае до последното изречение, за Комисията, участникът по никакъв начин не 

разкрил какъв точно е този "начин, който позволява възможно най-ефективно и резултатно 
използване...". Комисията е счела, че по отношение на изтъкнатия опит и практика на 
предложените експерти, в извършването на одитни ангажименти в различни публични и 
частни организации, е от естеството да доведе до качествено изпълнение на поръчката 
и/или до намаляване на сроковете за изпълнението ѝ, но не и до значително по-ниска 
цена. 

 
Участникът споменава в писмената си обосновка, че предоставя достатъчно времеви 

ресурс на експертите от екипа му за текущо и своевременно консултиране, обоработка и 
анализ на събраните данни, отчитане на извършената работа, в съответствие със спецификата 
и сложността на проекта за изготвяне за най-кратък срок на точен, обективен, пълен и 
добре структурирани констатации и доклад. Комисията е обсъдила и заключила, че тук 
участника влиза в противоречие. Веднъж говори, че "предоставя достатъчно времеви ресурс 
на експертите от екипа му" без да се уточнява какво ще рече "достатъчно", като за Комисията 
общото разбиране за "достатъчно времеви ресурс" предполага един разумен период от време 
не притиснат и ограничен от някакви извънредни кратки крайни срокове. След това в 
обосновката се говори за "изготвяне за най-кратък срок, на точен, обективен и добре 
структурирани констатации и доклад.", но в контекста на предоставения по-рано по думите на 
участника "достатъчен време ресурс". Не е ясно как и защо в най-кратък срок ще се изведат 
добре структурирани констатации и доклад, при положение, че първоначално участникът 
предоставя достатъчно времеви ресурс на екипа експерти Не е посочено и от кое точно 
обективно обстоятелство в тази теза от обосновката на участника, може да се извежда и 
следва икономичността и възможността за по-ниското ценово предложение в офертата 
на Грант Торнтон ООД. Поради това, Комисията не е приела гореизложеното за 
обективно обстоятелство водещо до икономичност на ценовото предложение и 
възможност за предлагане на по-ниска цена, посоченото от участника изготвяне в 
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кратки срокове на съответните доклади и констатации. Адекватната икономичекска 
логика и практика, включително и като обикновен пример от системата на заплащане за 
различни регистрационни и лицензионни такси в обществените (държавни и общински) 
институции, предполагат при ускорено или съкратено време за изработване на даден 
документ, цената която се заплаща да е и по-висока. 

 
В обосновката следва изреждане на общи принципи от страната на участника в 

предлаганата от него стратегия: 
- на икономичност, ефективност, ефикасност, устойчивост, полезност, 

последователност, приемливост; за посочените общи принципи от участника е резюмирана 
тяхната същност с едно-две кратки изречения в тирета към всеки от принципите. 

 
Комисията не е приела изброените принципи и кратките резюмета към тях за 

обективно обстоятелство обосноваващо наличието на хипотеза по чл.70 ал.2 т.4 от ЗОП, 
т.к. същите по никакъв начин не са обвързани и онагледени със задълбочена 
аналитичност от която недвусмислено да личи как изброените принципи дават 
възможност на участника за икономично и ниско ценово предложение. Обосноваването 
на твърденията за икономичност се прави основно чрез математически или числови 
способи. Именно изразяване с такива параметри е следвало да бъдат предмет за 
изясняване в писмената обосновка като краен резултат влияещ върху цената, изведени 
в рамките на сочените от участника принципи налични в неговата организация. 

 
Като друга точка в обосновката си, участника свързва икономията на времеви ресурс за 

подготовка и извършване на одиторските проверки. Посочва, че има изградена собствена 
добре структурирана и доказала своята ефективност организация на работа и 
разпределение на задачите между експертите, като по този начин е в състояние да 
извършва одиторски ангажименти много по-икономично, при запазено съотношение  на 
висок стандарт на качеството. Комисията не е открила в тази част на обосновката в какво 
точно по същество се състои ествеството на твърдяната организация на работа от страна на 
участника, за да може обективно да се прецени и види обстоятелствата позволяващи 
икономичност при извършване на одитния ангажимент от страна на участника. 

 
Следващ момент в обосновката участникът подчертава, че познава приложимата рамка в 

областта на Международните одиторски стандарти, националните и европейските 
нормативни актове, Международния конгрес на върховните одитни институции и т.н.; 
рисковете съпътстващи изпълнението на проекти съфинансирани по ПТГС РБ 2007-2013 и 
установените системи за вътрешен контрол, наличието на специализиран софтуерен продукт, 
позволяващ лесна автоматична обработка на данни, прилагане на статистически извадки и 
анализи, и предложени от участника ценови ставки за възнаграждение на предложените 
ключови експерти.  
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При така изложеното от участника, Комисията е обсъдила и анализирала посочените 
обстоятелства и не е приела нито едно от тях за обективни, в рамките на посоченото 
от законодателя възможни хипотези по чл.70 ал.2 т.1 -т.4 от ЗОП. Мотивите на 
Комисията за това с следните: отличното познаване на нормативната рамка и съответните 
одиторски стандарти, рисковете по изпълнение на проекти по Програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния-България (ПТГС РБ), системи за вътрешен 
контрол, са свързани с нивото на компетентност на участника и дават отражение на 
качеството на крайния продукт изработен от него - а именно: точни, обективни и добре 
структурирани одитни доклади и констатации. Но наличната компетентност и високи нива 
на детайлно познаване на материята в сферата на одита, в т.ч. и ПТГС РБ, както и 
системите за вътрешен контрол по никакъв начин не са предпоставка за формиране на по-
ниска цена.  Същият довод е относим и до наличието на специализиран софтуерен 
продукт, позволяващ лесна автоматична обработка на данни, прилагане на статистически 
извадки и анализи. Комисията е преценила, че софтуерното и програмно осигуряване 
касае и е от значение за управлението на одитния процес, а не за по-икономичното 
изпълнение на поръчката. За Комисията посочените аргументи, като отличното 
познаване на законодателството и стандартите в сферата на одита, работа със софтуерни 
продукти и др., не представляват наличие на изключително благоприятни условия за 
изпълнение на поръчката или предпоставка за икономичност, и не поставят  участникът в 
по-благоприятно положение спрямо останалите участници за предлагане на по-ниска 
цена. 

 
 По нататък в своята обосновка участникът твърди, че е извършил анализ на цялата му 

известна информация за предмета на поръчката, като са взети предвид необходимите 
човекочасове съобразно Техническата спецификация. Твърди още, че поради натрупания 
опит от множество одити на проекти, познава добре изискванията на ПТГС РБ, и така 
може да предложи най-ефективно разпределени на човешките си ресурси. В тази връзка, 
според самия участник, същия има налична при него разработена одитна стратегия с 
доказано съответствие на спецификите на програми финансирани от ЕС, позволяващ на 
участника да извършва одитните ангажименти максимално бързо спрямо заложените 
срокове, максимално икономичено, ефективно и ефикасно спрямо предвидените ресурси, 
като на това участника се базира, че е в състояние да изпълни поръчката максимално 
икономично, ефективно и ефикасно. Комисията е обсъдила и анализирала посоченото 
от участника, като единодушно не е приела посоченото за обективни обстоятелства 
по чл.70 ал.2 от ЗОП. Представеното е общо и не съдържа пояснения в конкретика. 
Налице са единствено декларативни твърдения, които от една страна не са подкрепени с 
онагледено изведно формиране на ниската цена в обосновката, а от друга - не е описано 
как конкретно тези обстоятелства влияят на предложението на участника и му дават 
предимство в сравнение с другите участници в процедурата за да предложи такава ниска 
цена. Ето защо и обосновката в тази ѝ част не се примема от Комисията, т.к. същата не е 
мотивирана в цялост и обоснована адекватно. Извършения по думите на участника от 
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негова страна анализ на цялата известна информация за предмета на поръчката, 
предвиждането на необходимия брой човекочасове, одиторска стратегия, опит от 
извърешни много на брой одити по проекти, Космията е приела, че са компоненти 
способстващи да доведат до качественото изпълнение на поръчка, но не и до по-
ниската цена. 

 
В третата точка по обосновката си участникът е изтъкнал, че предложената от него 

оферта отговаря изцяло на изискванията на Възложителя, като покривала и изискванията 
по отношение на проверките, които ще бъдат извършвани.  Комисията е сметнала, че 
участник в обществена поръчка няма как да знае предварително дали офертата му 
отговаря изцяло на изискванията на Възложителя на етап предхождат издаване на акта 
на Възложителя по чл.38 т.1 от ЗОП, т.к. не може да му е известно как точно ще бъде 
обективирана волята на Възложителя при запознаване на последния с протокола по чл.72 
ал.1 от ЗОП, и който протокол очевидно при представяне на писмената обосновка не е 
завършен окончателно, и офертите на кои участници ще бъдат преценени за неотговарящи 
на предварително обявените условия, като необоснованост на предложената цена по 
смисъла на чл.70 от ЗОП също може да е основание за преценка, че офертата не отговаря 
на изискванията на Възложителя.  

 
В писмената си обосновка, участника споменава за разходите си за персонал на 

дружеството за 2014г. (сумата посочена в скоби на стр.15, ред 5 от ГФО на 
дружеството за 2014, публично достъпен и видим в сайта на Търговския регистър към 
АВп), като чисто математически извежда и броя отработени часове на човек, в рамките на 
работната 2014 година, като след това пресмята и общите човекочасове изработени от 
целия персонал, и накрая разделя разходите за персонала за 2014г. на общите отработени 
одиторски часове в дружеството получавайки резултат от 21.18лв. за човекочас среден 
разход възнаграждение. За Комисия такова представяне има чисто статистически 
характер, и не може да обосновава и да бъде прието като водещ аргумент в подкрепа 
на предложената ниска цена от дружеството. Отделно - участникът сам посочва в 
обосновката си, че това е "лева на човекочас среден разход за възнаграждение", но в 
никакъв случай не се посочва дали е номинален или реален. Конкретно за 
настоящата поръчка посочва, че при изпълнението ѝ планира плоска часова ставка 
от 32 лева на човекочас, без да се обективира какво точно е обстоятелството при 
участника даващо му възможност ставката от среден разход - 21.18 лв. да стане 32 
лева. Не се посочва откъде идва и на какво се дължи разликата нагоре от 10.28 лв. 

 
В писмената си обосновка участникът заявява, че според характера на проекта и 

неговото място на изпълнение, са включени всички преки разходи формиращи 
себестойността на предложената услуга: заплати, комаднировъчни (съобразени с 
Наредбата за командировките в страната), административни разходи (офис консумативи, 
материали, преводни услуги), както и печалба. Комисията не е приела същото за 
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някакво оригинално решение за изпълнение на поръчката обосноваващо 
икономичност. В таблицата с разчетите и изчисленията, разходите за местни 
пътувания и консумативи са изведени като една цяла стойност за единична цена, но 
въпреки това в първата колона и ред, за тези видове разходи е уточнено, че се 
включват пътни, дневни, квартирни, а по отношение на консумативите и 
комуникационните услуги - мобилна телефония, режийни разходи - ток, вода, 
интернет, и др. приспадащи се към изпълнението на ангажимента, но при всички 
случаи е видно наличние на отделни поделементи със собствена отделна стойност в 
стойността на единичната цена за пътуванията и офис консумативите(и 
комуникационните услуги). Никъде в таблицата на обосновката не е посочена 
стойността на поделементите като онагледена пропорция в рамките на цялата 
стойност на единичната цена за пътуванията и офис консумативите. Поделементите 
са само упоменати словесно, без да е посочено нито един конкретен поделемент с 
конкретната негова стойност и пропорционалният им дял в единичната цена за 
пътуванията и офис консумативите и комуникационните услуги. Примерно - ако 
бяха поднесени така, евентуално участника би могъл и да се обоснове пред 
Комисията, че има някакви отстъпки да речем, в цената на разговорите за мобилна 
телефония, нощувки, отстъпки за офис консумативи или отстъпки за горива или 
отстъпка при пътуване с автобус/влак/друг транспорт, което да обективира и 
подкрепи евентуално някакви минимални или намалени разходи за участника за 
този тип разходи. Не е посочено дори вида на транспорта. И тъй като стойностите на 
тези поделементи не са показани и изведени в обосновката, и участника не е посочил, 
че ползва някакви търговски отстъпки при тези разходи от доставчиците на 
канцеларските материали, комуникационните услуги, или при пътуванията си, 
Комисията не могла да направи преценка, че наистина за участника съществуват 
обективни обстоятелства, свързани с възможността за предлагане от страна на Грант 
Торнтон ООД ниска цена. В представената в писмената обосновката таблица, 
единствено може да се види кои параметри са формирали крайната предложена цена. 
Но нито е описано, нито е обосновано с някоя от алтернативно посочените в чл.70 
ал.2 т.1-5 от ЗОП хипотези, значението на тези параметри при формирането на 
себстойността на съответното перо в предложената цена. Таблицата съдържа и 
разходи за човекочасове при участие на съответния експерт изискван по условие на 
поръчката, но за Комисията същите не са приети за обстоятелства, които попадат в 
някоя от хипотезите на чл.70 ал.2 от ЗОП, доколкото не се дава информация това 
разпределение и брой на посочените човекочасове, как точно води до икономичност 
на ценовото предложение. Относно часовите ставки, като единична цена за 
човекочас, също не попада в нито една от хипотезите по чл.70 ал.2 от ЗОП, т.к. дава 
информация единствено за възнаграждението на експертите, което е относимо към 
всеки друг участник в процедурата, доколкото възнагражденята за експертите са 
обичайни разходи които следва да се предвидят, предвид изпълнението същността на 
обществената поръчка. 
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Комисията е обсъдила и анализирала представените в табличен вид в 

обосновката на участника изчисления и разчет. Констатирано е разминаване между 
предложената в Плик №3 цена без ДДС от офертата на участника и цената без ДДС за 
изпълнение на ангажимента според таблицата представена в писмената обосновка, по 
начин на структуриране и поднасяне на стойностите в разчета и изчисления в 
таблицата на обосновката. Във вертикалната колона с име "Общо в лв." в таблицата с 
изчисления и разчет от обосновката на Грант Торнтон ООД, Комисията установи, че 
сбора от сумите в редовете в които има числови стойности, с изключение на последния 
ред, който е "Общата цена за изпълнение на ангажимента" и който всъщност 
представлява общият сбор от стойностите над него, дават по-голям сбор от цената, 
представена като обща за изпълнение на ангажимента в същата тази таблица в 
писмената обосновка.  

 
 
 
Извадка от писмената обосновка на участника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По начина, така както е представен разчета и изчисленията в таблицата от 

писмена обосновка, се разбира, че общата цена за изпълнение на ангажимента е прост 
сбор от стойностите (в т.ч. и реда с печалбата) вертикално в колоната "Общо лв."-  
928+1120+670+32+412= 3162 лв., като получаващия се в тази колона сбор, не съответства 
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на написаното и предложено, както в Плик №3 с предлагана цена на участника 2750 лв. 
без ДДС, така също и на изведеното в таблица в писмената обосновка сума 2750 лв, 
която би трябвало да е общ сбор на всички стойности над нея.  

 
С установеното по безспорен начин разминаване от страна на Комисията, 

считам, че на практика ценовото предложение на участника е непълно и не е съобразено 
с изискванията на Възложителя за неговото изготвяне (виж.т.2.1 от Образец№13 към 
документацията "Ценово предложение),  според условията в документацията за участие в 
процедурата, което от своя страна е абсолютна предпоставка за отстраняване от участие 
на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (за легална дефиниция на “предварително обявени 
условия” виж т. 19а от § 1 Допълнителни разпоредби на ЗОП).  

 
Участникът е заявил, че според представените в обосновката данни, в 

никакакъв случай не може да се каже, че предлага цена която е нералистично ниска, 
или че не отговаря на действащите в страната пазарни условия. 

 
 Комисията счита, че изброеното от участника не обосновава каквото и да е 

обективно обстоятелство и преимущество, което да може да обезпечи по-
благоприятни възможности за участника, още по-малко за финансови такива. С 
разпоредбата на чл.70 от ЗОП законодателят въвежда ограничения по допускане до 
класиране и спечелване на обществени поръчки от участници с офертни предложения, 
които не са просто ниски или изключително благоприятни, а само на такива които не 
са обосновани в предвидения в тази разпоредба от закона случай. 

 
Участникът изтъква, че икономичността "е видна" при съпоставка на 

предложената от него цена, спрямо общия бюджет на поръчката предвиден от 
Възложителя в обявлението, като заявява, че определеният от Възложителя бюджет, 
не отразява реалната пазарна цена за предоставяне на търсената одиторска услуга. 
Комисията не се е съгласила с този довод на участника поради обстоятелството, че 
разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП изрично споменава средноаритметичното на 
предложенията на останалите участници, и не споменава пазарната стойност на 
поръчката.  

 
В заключителното си експозе в своята писмена обосновка, участникът твърди за 

изключително благоприятни условия, които са налице в организацията му според него, 
като маркира за такива ресурсната си осигуреност, качество на предоставяните услуги, 
гъвкавост на подхода, стратегия за изпълнение на предвидените дейности.  

 
За назначената от мен Комисия, същите не са възприети за обективни обстоятелства по 

смисъла на чл.70 ал.2 ЗОП, които да водят до предлагана ниска цена, тъй като те имат 
отношение към техническото, ефикасно и ефективно изпълнение на поръчка, и същите не 
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описват конкретно как рефлектират върху ценовото предложение на участника. За 
Комисията, предлаганата от участника ниска цена, не кореспондира с претендираното от него 
"изключително благоприятни условия, свързани с оптималността и гарантирано качество на 
услуги", т.к. от страна на участника не е изяснена същността на тази оптималност какво 
включва и какво представялва, и какво точно като обективно по смисъла на чл.70 ал.2 
от ЗОП обстоятелство се отразява в разхода по поръчката за да се предлага занижена 
цена. Отделно от това - ниското ценово предложение на участника се откроява 
фрапиращо на фона на останалите ценови предложения, с отклонение повече от 50 на 
100 от средната стойност на ценовите предложения от офертите на останалите 
участници, което влиза в противоречие със същността на самия предмет на обществена 
поръчка, предполагащ интелектуален труд на високо ниво, свързан със специализирани 
анализаторски дейности, и не кореспондира с претендираното от участника заявка за 
предлагане на качествена услугата. 

 
В писмената обосновка на участника, Комисията не е установила адекватни обективни 

обстоятелства обвързващи така образуваното крайно ценово предложение на участника с 
оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено техническо 
решение, наличие на изключително благоприятни условия за участника, икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка, като не са установени и обстоятелства за 
позоваване на получаване на държавна помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, 
т. 5 от ЗОП/. 

  
Във връзка с гореизложеното приемам мотивите на Комисията за отстраняване на 

участника "Грант Торнтон" ООД, и на основание чл.70 ал.3, хипотеза втора от ЗОП 
отстранявам от участие "Грант Торнтон" ООД. Предвид изложеното, не са налице 
фактически и правни основания за приемане на писмената обосновка, поради което на 
основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП участникът се отстранява от процедурата. 

 
     Правни основания за отстраняване на участника:  
 

       Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е представил писмена обосновка, като посочените 
в нея обстоятелства не са обективни и не отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

   Чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП –  участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя 

 
 
3.5. Оферта с вх. №25-00/151/24.02.2015г. на участник „Афа М‟ ЕООД, гр. София, с 

мотиви, че: 
 
Участникът е представил писмена обосновка по смисъла на чл.70 ал.1 от ЗОП в която не 

са установени изтъкнати обективни обстоятелства по чл.70 ал.2 от ЗОП обосноваващи 
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ниското ценово предложение на участника с някакво оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложено техническо решение, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника,  икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка, като не са установени и обстоятелства за позоваване на получаване на държавна 
помощ /обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и 
предложена с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на останалите предложения 
цена от „Афа М” ЕООД. 

 
Не приемам писмената обосновка на участника „Афа М“ ЕООД, поради следните 

фактически обстоятелства и съображения, посочени изчерпателно от назначената от 
мен Комисия в Протокол №3/10.06.2015г.: 

 
Участникът е представил в писмената си обосновка, в табличен вид, описание на дейности 

по програмата за одита, като е представил разпределение на часове за изпълнение от страна 
на съответния експерт при поверката (съответно ръководител екип и вътрешен контрол и 
одит). Посочва цена на 1 работен час, сбора от всички представени часове за изпълнение по 
етапите на одите, като умножава сбора от тези часове по цената на 1 работен час, като 
получава общ разход за възнаграждение на експертите от екипа. Добавя към тази сума и 
разходи за командировка, консумативи и други, и получава крайната цената за изпълнение на 
одита предложена в ценовото му предложение. Посочва, че дружеството не е регистрирано по 
ЗДДС.  

 
Назначената от мен Комисия е разгледала и обсъдила обосновката, но е стигнала до 

заключение, че в представената писмена обосновка на липсват каквито и да е белези на 
изтъкнати от участника обективни обстоятелства по някое от алтернативни хипотези на 
чл.70 ал.2 т.1 - т.5 от ЗОП. Участникът бланкетно е посочил цената на одиторската услуга за 
1 работен час без да онагледява същата с разчет какво се включва в тази цена за 1 работен час. 
За Комисията е останало неясно, включени ли се разходи за заплащане на дължими 
осигуровки, и други социални и здравни плащания, не е указано дали е калкулирана печалба 
или не. Липсва съществена икономическа аргументация за предложеното ценообразуване. 
Описанието на етапите в плана за одита и извеждането на прогнозните часове за изпълнение 
от страна на одитиращите експерти от предложения екип на участника, не могат да се счетат 
от Комисията за обективни обстоятелства, позволяващи предлагането на ниска цена и не са 
някакво оригинално решение за изпълнение или техническо решение. Освен това разходите 
за командировки, консумативи и други са дадени като едно цяло число, без да е изведено как 
е получено и какво включва в себе си като себестойности - за командировки колко, за 
консумативи колко, и къде измежду тях има благоприятстващи фактори или обстоятелства 
даващи възможност на участника за предлагане на ниска цена. От страна на Комисията не е 
прието за обективно обстоятелство позоваването, че участника не е регистриран по ДДС, т.к. 
всички предложени и допуснати до оценяване цени се сравняват помежду си на база цената 
без включен ДДС за наличие на хипотеза по чл.70 ал.1 от ЗОП. Освен това, Комисията е 
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пресметнала, дори при хипотетичната възможност, ако участникът е регистриран по ДДС, 
какво поведение ще има неговата цена за изпълнение на услугата. Установено е, че дори и с 
вкл. ДДС, участникът би имал задължение да представи писмена обосновка - т.е. излиза, че 
дори и с цена със вкл. ДДС участникът дължи писмена обосновка, и липсата на регистрация 
по ДДС не е обективно обстоятелство водещо до значителна икономичност в предлаганата 
цена, в случая конкретно за този участник.   

 
 В представената писмена обосновка липсва каквото и да е било изтъкване или 

мотивировка от страна на участника за обосноваване на ценовото му предложение. Липсата 
на конкретика в обосновката на участника, според описаното по-горе, прави невъзможно за 
Комисията внасяне на яснота по отношение как се е стигнало до ценообразуването на 
икономичното финансово предложение на участника. Комисията е анализирала представената 
писмена обосновка на Афа М ЕООД и единодушно констатирала, че същата не сочи за 
наличието на обстоятелства свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената 
поръчка, предложено техническо решение, получаване на държавна помощ и/или наличието 
на изключително благоприятни условия за участника. Гореизброените обстоятелства 
предполагат наличето на допълнителна подробна информация, която не се съдържа и не би 
могла да бъде изведена от Комисията от представения аритметичен сбор и произведение от 
цифрови стойности, схематичното представяне на етапите за одита и работните часове за 
изпълнение за всеки от етапите за съответния участващ експерт. Изисканата писмена 
обосновка няма за цел да показва как се разпределя цената по отделните компоненти, които 
формират общата цена, а защо предоставяната от участника услуга е на цена, която се 
отклонява с повече от 20% от средната. Представената обосновка не съдържа информация от 
която да става ясно как са обосновани разходите от страна на участника, какви обстоятелства 
аргументират посочените стойности, какви обстоятелства оказват влияние при определянето 
им, нито са посочени факти относно евентуални по-ниски разходи за участника, които 
Комисията би могла да анализира. Комисията единодушно и категорично е счела, че 
представената писмена обосновка не сочи за наличието на обективни обстоятелства 
обуславящи икономичност при изпълнение на обществената поръчка.  

 
  За Комисията, участникът не е посочил обективни обстоятелства, които да са свързани 

и съответно да установяват наличието на една от посочените в нормата на чл.70 ал.2 т.1-5 от 
ЗОП пет отделни хипотези при условията на алтернативност. Не са установени и 
обстоятелства за позоваване на получаване на държавна помощ на дружеството 
/обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и предложена 
ниска цена. 

 
Във връзка с гореизложеното, приемам мотивите на Комисията за отстраняване на 

участника "Афа М" ЕООД, и на основание чл.70 ал.3, хипотеза втора от ЗОП отстранявам 
от участие "Афа М" ЕООД. Предвид изложеното, не са налице фактически и правни 
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основания за приемане на писмената обосновка, поради което на основание чл. 70, ал. 3 
от ЗОП участникът се отстранява от процедурата. 

 
     Правно основание за отстраняване на участника:  
 

       Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е представил писмена обосновка, като посочените 
в нея обстоятелства не са обективни и не отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 

 
  
3.6. Оферта с вх. №13-00/9/24.02.2015г. на участник „Актив Ем Консулт“ ДЗЗД, гр. 

София, с мотиви, че: 
 

  В обосновката на участника не са посочени обективни обстоятелства, сочещи 
наличието на някоя от хипотезите на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Същата не съдържа оригинално 
решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено техническо решение, 
наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка или информация относно получаване на държавна 
помощ. Предвид изложеното, не са налице фактически и правни основания за приемане на 
обосновката и на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП участникът е отстранен от процедурата. 
 
 Не приемам писмената обосновка на участника „Актив Ем Консулт“ ДЗЗД, поради 
следните фактически обстоятелства и съображения, посочени изчерпателно от 
назначената от мен Комисия в Протокол №3/10.06.2015г.: 
 

В представената писмена обосновка, участникът е изтъкнал, че са налице хипотезите за 
предложено техническо решение и икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка като предпоставки за предложената с повече от 20 на сто по-ниска цена в неговата 
оферта. 

 
 Като предложено техническо решение (хипотеза по чл.70 ал.2 т.2 от ЗОП), 
обосноваващо по-ниската според участника цена, участникът извежда опита на експерти, 
включени в предложения от него екип, в частност по конкретни проекти от Програмата за 
трансгранично сътрудничество Гърция-България. Посочено е от участника като фактор 
изработения синхрон между експертите и методика за работа, която им позволява да изпълнят 
възложените задачи в кратки срокове. Експертите също така са предвидени да са на 
разположение на пълен работен ден, като разходите за всеки ден, вкл. за възнагражденията, 
социалните и здравни плащания за тях, както и други разходи свързани с екипа за изпълнение 
са включени. В табличен вид са дадени общо видовете разходи и тяхната обща стойнйност. 

 
Назначената от мен Комисия е обсъдила и разгледала тази част от писмената 

обосновка, като смята, че от таблица в обосновката, единствено може да се види кои 
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параметри са формирали крайната предложена цена и съответната обща стойност на 
вида разход. Липсват описание и обосновка по някоя от алтернативно посочените в 
чл.70 ал.2 т.1-5 от ЗОП хипотези – как е получена себстойността на съответния вид 
разход. Например - разходите за експертите от екипа са дадени като фискирана сума, и 
никъде в обосновката и в таблицата не се съдържат подробни обяснения или 
мотивировка в писмен вид за човекочасове или някаква часова ставка, от които 
участника обосновано демонстрира, че представените обстоятелства са обективни и 
съотносими към ценообразуването на този вид разход (за екипа на изпълнителя). 
Бланкетното изброяване, че в разходите се включват здравни и социални плащания, не 
се приема от Комсията за обективно обстоятелство по чл.70 ал.2  т.2 от ЗОП, т.к. същото 
относимо за всеки друг участник в процедурата, доколкото възнаграждението за 
експертите и свързаните с това социални плащания, са обичайни разходи, които следва 
да се предвидят, по подразбиране в изпълнението в обществената поръчка и не е 
никакво по-особено техническо решение. Поднесено по този начин в обосновката, 
оставя неизяснено, как е формиран разходът за екипа, при какви единични разходи, и 
при какви обективни обстоятелства водещи до минимизиране на плащането към 
експертите, за да се достигне оферираната от участника цена с отклонение повече от 20 
на сто от средната. 

 
 По-нататък в обосновката, като обстоятелства с характер на икономичност при 
изпълнение на обществената поръчката, участника изтъква, че според него са налице 
обстоятелства, изпълняващи хипотезата на чл.70 ал.2 т.4 от ЗОП. При изчисляване на 
разходите за командировъчни, са отчетени от страна на участника обстоятелства, че 
експертите му изпълняват и други консултантски услуги и ангажименти в региона, което 
според него му позволява оптимизиране на транспортните и квартирните разходи, и такива да 
не са калкулирани в предлаганата цена към настоящия одит. След обсъждане и разглеждане 
на този момент от писмената обосновка на участника, Комисията не е приела доводите 
за обективно обосновано обстоятелство, т.к. участника не предоставя никаква 
информация в писмената си обосновка, къде точно в региона имат ангажименти (при 
кои други Възложители/ведомства/дружества/предприятия), за да може да мотивира 
това свое твърдение, и за да може Комисията да направи обоснован извод във връзка с 
твърдяното обстоятелство. Не е представена калкулация, която да показва в каква степен 
наличието на изпълняването на консултантски услуги в региона от предложените в екипа на 
участника експерти, влияе върху предложената цена на участника, и съпоставка  как същото 
влияе на намаляването на разходите. Освен това Комисията е счела, че в чисто практическо и 
организационно отношение, локацията дори в близки до Възложителя региони повдига 
въпрос за евентуални затруднения при координацията и комуникацията в изпълнението на 
дейностите при отделните Възложители, дружества или предприятия, в които участникът 
говори, че има ангажименти по изпълнение на консултатнтски услуги. Не е демонстрирано 
или поне описано в обосновката, спестяването на средства при транспорта и пътните дали 



                                       

                                 

 
 

Стр. 19 от 22 

идва от ползването на собствен за участника превоз, обществен или друг.   
         

Като друго обстоятелство в обосовката във връзка с хипотезата на чл.70 ал.2 т.4 от 
ЗОП участника е посочил като даващо му преимущество обстоятелството, че е заложил 
минимален разход за издръжка на централен офис с осигурено необходимо обзавеждане, 
оборудване и консумативи. Офисът по думите в обосновката на участника е собствен, за 
чиято издръжка не се предвиждат наеми и оборудване. Същия е изцяло оборудван с нужната 
компютърна техника и периферия, в т.ч. софтуерно обезпечаване и не се налага допълнителна 
инвестиция за тях. Всеки от експертите разполага с преносим компютър и мобилен апарат, 
чиито разговори в група с другите са безплатни, като използването на наличната материална 
база ще се осъществява без да се утежняват разходите. Участника заявява, че е предвидил 
печалба в рамките на ценообразуване, възприето като фирмена политика от партньорите в 
Дружеството по ЗЗД (настоящ участник в процедурата). 

  
След като разглежда посочените обстоятелства, Комисията е установила и приела, че в 

представената от участника писмена обосновка и в тази ѝ част не се съдържат обективни 
обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията единодушно отказава да приеме изтъкнатите от участника обстоятелства за 
обективни. Обстоятелството, че участникът е компютърно и софтуерно обезпечен, както и че 
има собствен офис не представлява обстоятелство от гледна точка на икономичността спрямо 
останалите участници. Липсата на информация за база за сравнение с разходите за офис 
помещенията или офис техниката на останалите участници в процедурата прави 
невъзможно Комисията да направи обективна преценка дали позоваването за икономиите, 
които участникът би реализирал, както твърди, поради наличие на собствени офис техника и 
помещения са съотносими и действително дават отражение за снижаване на ценово му 
предложение. От друга страна описаните предпоставки и фактори са обичайно налични и 
необходмими на дружествата и предприятия изпълняващи подобни одиторски услуги, и са 
израз на нормална пазарна и конкурентна търговска среда, която поставя участниците в 
еднакво изгодни позиции (наличие на качествено оборудване, офиси и др.). Относно размера 
на калкулираната печалба при изпълнение на поръчката, Комисият счита същата изцяло в 
преценката на участника и тя също не представлява показател за икономичност при 
формиране на предлаганата цена, освен това и не е представена информация каква точно е 
фирмената политика на съдружниците в ДЗЗД-то, за да се прецени обективно от страна на 
комисията фактора или факторите предполагащи икономичност в процента печалба, която е 
елемент от общата цена за изпълнение на услугата. 

 
 Във финала на обосновка си, участникът заявява, че има наличие на изключително 

благоприятни условия по отношение на ценовото предложение на Актив Ем Консулт ДЗЗД, 
изпълняващи хипотезата на чл.70 ал.2 т.3 от ЗОП. Заявява, че има организационни 
предимства, служещи за реална финансова база на ценовата политика на дружеството, а 
именно 
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- не е обременен с с утежняващи допълнително бюджета му финансови ангажименти; 
- ползване на лична материална база - с офис, софтуер, човешки ресурс, МПС; 
- не изплаща банкови кредити 
- съобразява се с минималните прагове на трудови възнаграждения 
- екипът който ползва е висококвалифициран и опитен и не налага инвестиране на 
средства за повишаване квалификацията или набиране на нов персонал. 

 
 По повод последните изнесени доводи от участника, Комисията единодушно е решила, 

че правомощията ѝ по чл.70 ал.2 от ЗОП, са не да изследва обяснения, а да обсъжда 
аргументирани доводи или мотиви, обективиращи някоя от хипотезите по чл.70 ал.2 от ЗОП. 
За Комисията, участникът не е направил ясно разграничение между същността на 
подробната писмена обосновка и ценовото си предложение в тази последна част от 
неговата обосновка. В посочените от участника предпоставки в последната част от 
писмената му обосновка (налични изключително благоприятни условия по чл.70 ал.2 т.3 от 
ЗОП), поради липса конкретна мотивировка обосноваваща изредените организационни 
предимства даващи отражение на ценовата политика на дружеството, Комисията не е 
установила кое, по смисъла на изброеното от участника като "изключително 
благоприятно условие" и също така да е обективно, влияе на ценовото му предложение. 
Като какво толкова "изключително" и в какво се заключава тази "изключителност", 
както на организационните предимства, така и ценовата политика на дружеството, че 
това повлиява ценовото предложение на участника да бъде с отклонение повече от 20 на 
сто от средното. Аналитично не е демонстрирано как това води до спестяване на 
средства за формиране на ценовото предложение на участника. Също така комисията не 
разполага с информация, както и участника, дали от останалите участници, чиито 
ценови предложения са отворени и нямат отклонение повече от 20 на сто от средната 
цена, не са обвързани действително с банкови и кредитни институции и също да нямат 
задължения към банки, което да им е попречило да предложат цена надвишаваща 20 на 
сто от средната на останалите оферти. Субективната преценка на участника, без да 
разполага с адекватна действителна информация, по отношение на останалите допуснати до 
отваряне на цените участници, за наличие или липси на задължения към банки, не е 
обективно обстоятелство по чл.70 ал.2 т.3 от ЗОП за позоваване. От друга страна участника 
говори, че въпросните изброени организационни предимства са реална база на ценовата му 
политика. За Комисията обаче "ценова политика на дружеството" не е еднозначно с "ценово 
предложение" в контекста на настоящата процедура и обосновка. Писмените обосновки по 
смисъла на чл.70 ал.1 и следв. от ЗОП, касаят съответния оценяван фактор в рамките на 
процедура по ЗОП при оценка на офертите - в настоящата поръчка - предложената цена за 
изпълнение без ДДС е оценяваният фактор. Именно каква е връзката и влиянието на тези 
посочените организационни предимства, считани от участника за изключително 
благоприятни върху ценовата политика на дружеството му, са свързани конкретно с 
ценовото предложение на участника без ДДС? За Комисията не е показана връзката по 
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направлението организационни предимства > ценова политика на дружеството > ценово 
предложение в офертата по тази поръчка. Т.е. между ценовото предложение и ценовата 
политика на дружеството, в настоящата обосновка, участника не е описал връзката и 
влиянието на изтъкнатите организационни предимства през ценовата политика на 
дружеството, за да се стигне до неговото ценовото му предложение без ДДС в рамките на 
настоящата процедура с отклонение повече от 20 на сто от средното. 

 
 За Комисията, участникът не е посочил обективни обстоятелства, които да са свързани 

и съответно да установяват наличието на една от посочените в нормата на чл.70 ал.2 т.1-5 от 
ЗОП пет отделни хипотези при условията на алтернативност. Не са установени и 
обстоятелства за позоваване на получаване на държавна помощ на дружеството 
/обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗОП/, водещи до формираната и предложена 
ниска цена. 

 
Във връзка гореизложеното, приемам мотивите на Комисията за отстраняване на 

участника "Актив Ем Консулт" ДЗЗД, и на основание чл.70 ал.3, хипотеза втора от ЗОП 
отстранявам от участие "Актив Ем Консулт" ДЗЗД. Предвид изложеното, не са налице 
фактически и правни основания за приемане на писмената обосновка, поради което на 
основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП участникът се отстранява от процедурата. 

 
     Правно основание за отстраняване на участника:  
 

       Чл. 70, ал. 3 от ЗОП – участникът е представил писмена обосновка, като посочените в нея 
обстоятелства не са обективни и не отговарят на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. 
 
 

4. На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, да се сключи договор за обществена поръчка с 
участника, класиран на първо място и определен за изпълнител, в съответствие с чл.41 
ал.4 и ал.5 от ЗОП. 

 
 
5. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от датата на получаването му от участниците, съгласно 
чл.120  ал.2 и ал.5 т.4 от ЗОП.  
 
 5.1.      Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес:  гр. София 1000, бул."Витоша" № 18 

Телефон: 02 9356113 

Факс: 02 9807315 




