ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 08-36/17.09.2018 г. на директора на
МДТ „Константин Кисимов“ провеждане на публично състезание открито с Решение за

откриване на процедура № 08-32/03.08.2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на консултантска услуга по изпълнение на предпроектни проучвания и
изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение на авторски
надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново,
община Велико Търново“

На 17.09.2018 г. от 10,00 часа в зала на първи етаж в административната сграда на
на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, се събра Комисия в пълен състав,
както следва:

Председател: Галя Димитрова Тодорова- правоспособен юрист, ВЕ от списъка
Агенция по обществени поръчки;
Членове:
1. Цветан Колев Василев – Ел. инженер, машинен инженер, икономист, ВЕ
списъка на Агенция по обществени поръчки;
2.Христина Иванова Вълина - строителен техник, геодезист, ВЕ от списъка
Агенция по обществени поръчки;
3. Феодор Георгиевич Драголов, строителен инженер ПГС, ВЕ от списъка
Агенция по обществени поръчки;
4. Надка Манева Яламова – зам. директор АСД

на
от

на
на

със задача да отвори постъпилите оферти, да извърши подбор на участниците,
разглеждане и оценка на офертите на участниците в публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на консултантска услуга по изпълнение на
предпроектни проучвания и изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект
и изпълнение на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване,
оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ
„Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със
състава и правилата за работа на комисията.
Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на
комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе
подписан от председателя на комисията.
Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите в срока, определен от
Възложителя за подаване на оферти за участие в процедурата оферти, а именно:
1. Оферта №1 с вх. № РД-18-2-171/14.09.2018 г. постъпила в 10:43часа, подадена от
ДЗЗД „Нова визия“;
2. Оферта №2 с вх. № РД-18-2-172/14.09.2018 г. в 10:48 часа, подадена от
„Енерджидизайн“ ЕООД;
3. Оферта № 3 с вх. № РД-18-2-174/14.09.2018 г. в 15:10 часа, подадена от
„Климатроник“ ЕООД;
4. Оферта №4 с вх. № РД-18-2-175/14.09.2018 г. в 15:35 часа, подадена от „Богоев
консулт“ ЕООД;
Комисията констатира, че подадените оферти са в запечатани непрозрачни опаковки с
видимо ненарушена цялост, с входящ номер, дата и час на подаване, както и че няма
предложения, постъпили след крайния срок.
Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа
декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал.9 и ал.13 и
чл.52 от ППЗОП.
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При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците или на
средствата за масово осведомяване, видно от присъствен лист, приложение към настоящия
протокол.
І. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената от
възложителя документация за участие в откритата процедура, като пристъпи към
отварянето им по реда на тяхното постъпване:
1. Първа бе отворена офертата на участника ДЗЗД „Нова визия“, постъпила с вх.
№ РД-18-2-171/14.09.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание.
Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани
ценови параметри", ЕЕДОП-и представени на електронен носител и техническа оферта с
приложени, линеен график и декларации по образци на документацията. Трима от
членовете на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и
техническата оферта на участника.
2. Втора бе отворена офертата на участника „Енерджидизайн“ ЕООД, постъпила с
вх. № РД-18-2-172/14.09.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести нейното
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис
"Предлагани ценови параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и техническа
оферта с приложени, линеен график и декларации по образци на документацията. Трима
от членовете на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и
техническата оферта на участника.
3. Трета бе отворена офертата на участника „Климатроник“ ЕООД, постъпила с
вх. № РД-18-2-174/14.09.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести нейното
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис
"Предлагани ценови параметри", ЕЕДОП-и представени на електронен носител и
техническа оферта с приложени, линеен график и декларации по образци на
документацията. Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.
4. Четвърта бе отворена офертата на участника „Богоев консулт“ ЕООД
постъпила с вх. № РД-18-2-175/14.09.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести
нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с
надпис "Предлагани ценови параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и
техническа оферта с приложени, линеен график и и декларации по образци на
документацията. Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.
ІІ. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и оповестянане
на тяхното съдържание, полагане на подписи върху Техническата оферта и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри", приключи публичната част от заседанието на комисията.
ІІІ. В закрити заседания на 17.09.2018г. и 18.09.2018г., комисията продължи своята
работа, като обстойно разгледа документите в офертите на участниците по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
В настоящия протокол са отразени единствено констатираните липси на документи и
/или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания
на възложителя.
1.

При разглеждане на представените оферти, комисията констатира следното:
От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 1 на
участника ДЗЗД „Нова визия“, се констатира, следното:
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a. В представеният договор за създаване на ДЗЗД „Нова визия“, видно от
разпределението на задачите за изпълнение между членовете в обединението е, че
не се покриват всички дейности, предмет на изпълнение на обществената поръчка с
оглед на което, предмета на създаденото обединение е непълен и че участникът не
би могъл да изпълни в цялост обществената поръчка.
В ЕЕДОП ДЗЗД „Нова визия“ , комисията констатира несъответствие и непълнота
при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не
са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Съгласно
изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП, участниците по отношение на декларираните
обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за
подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация. Раздели „А“ и „Б“ от част IV не са попълнени. В представената информация
в част IV раздел „В“ , 6) за лицата от проектантския екип не е посочената датата на
удостоверенията за ППП от КИИП, като съгласно изискванията на Възложителя от
документацията информацията е задължителен реквизит от доказване на съответствието
на предложените експерти в екипа за изпълнение. В част IV раздел „Г“ е непълна
посочената информация, като е дадена информация единствено за номера на издадените
сертификати, съгласно изискванията на Възложителя участниците за доказване на
съответствие с изискването следва да представят, следната информация: Доказване:
Участникът доказва съответствието си с поставените в т. 3.3.3. и т. 3.3.4. минимални
изисквания, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г
„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление “ от
ЕЕДОП, като по отношение на всеки притежаван от него Сертификат за прилагане на
съответен от горепосочените Стандарти впише информация относно: (1) наименование
на Стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му
на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието
на тези сертификати (в случай на приложимост).
b. В ЕЕДОП „Интконс“ ЕООД, комисията констатира несъответствие и непълнота
при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП,
като не са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП,
участниците по отношение на декларираните обстоятелства за липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, следва да
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация. В представената информация в част IV раздел „В“ , 6) за
лицата от проектантския екип не е посочената датата на удостоверенията за ППП
от КИИП, като съгласно изискванията на Възложителя от документацията
информацията е задължителен реквизит от доказване на съответствието на
предложените експерти в екипа за изпълнение. В част IV раздел „Г“ е непълна
посочената информация, като е дадена информация единствено за номера и
валидността на издадените сертификати.
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c. В ЕЕДОП „Новиза“ ЕООД, комисията констатира несъответствие и непълнота при
попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като
не са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП,
участниците по отношение на декларираните обстоятелства за липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, следва да
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация. Представената информация в раздел „А“ Годност от част
IV не удостоверява съответствие с изискванията на Възложителя по този критерий,
като видно от посочените задължения на дружеството то ще изготвя Техническия
паспорт, съответно конструктивното обследване на сградата. Информацията в
Раздел
и „Б“ от част IV е непълна липсва информация за професионалната
дейност, която е предмет на застраховката. В представената информация в част IV
раздел „В“ , 6) за лицата от проектантския екип не е посочената датата на
удостоверенията за ППП от КИИП, като съгласно изискванията на Възложителя от
документацията информацията е задължителен реквизит от доказване на
съответствието на предложените експерти в екипа за изпълнение.
d. ЕЕДОП представен за „БИЛДИНГКОНСУЛТ МГ“ ООД е подписан само от
управителя и съдружник Мирослав Иванов Василев. Видно от справка в
търговският регистър към Агенция по вписванията дружеството с огрaничена
отговорност е собственост на две физически лица, липсва подпис на съдружника
Иван Борисов Василев.На основание чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, във връзка с чл.54,
ал.2 от ЗОП, ЕЕДОП се подписва или се представя отделен ЕЕДОП от лицата със
статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по
начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членове на
управителните или надзорните органи. Съгласно чл.41, ал.1 от ППЗОП, когато
изискванията по чл. 54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички
лица подписват един и съд ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информация относно изискванията по чл. 54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в
отделен ЕЕДОП, в случай на наличие на необходимост от защита на личните данни
или различие в обстоятелствата по чл. 54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП. В ЕЕДОП
„БИЛДИНГКОНСУЛТ МГ“ ООД, комисията констатира несъответствие и
непълнота при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от
ЕЕДОП, като не са посочени националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация. Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП,
участниците по отношение на декларираните обстоятелства за липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, следва да
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация. В представената информация в част IV раздел „В“ , 6) за
лицето от проектантския екип не е посочената датата на удостоверенията за ППП
от КИИП, като съгласно изискванията на Възложителя от документацията
информацията е задължителен реквизит от доказване на съответствието на
предложените експерти в екипа за изпълнение.
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На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация
за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително
представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата.
2.

От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 2 на
участника „Енерджидизайн“ ЕООД , се констатира, следното:

а. В ЕЕДОП „Енерджидизайн“ ЕООД, комисията констатира несъответствие и непълнота
при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не
са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Съгласно
изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП, участниците по отношение на декларираните
обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за
подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация.
б. Информацията в част IV раздел „А“ Годност е непълна, участникът е декларирал
единствено, че притежава екип от проектанти с ППП и е посочил електронният адрес на
КИИП. Съгласно изискванията на Възложителя за удостоверяване на съответствие с
критерия за подбор, следва да се представи след информация „ .. (2) документ - вид,
номер и дата на издаване удостоверяващ съответствието, „ тоест да се посочат лицата от
проектантския екип и съответно документите, с който се удостоверява съответствието.
в. В представената информация в част IV раздел „В“ , 6) за лицата от проектантския
екип не е посочената датата на удостоверенията за ППП от КИИП, като съгласно
изискванията на Възложителя от документацията информацията е задължителен реквизит
от доказване на съответствието на предложените експерти в екипа за изпълнение.
д. Видно от информацията в част IV раздел „Г“ участникът не удостоверява
съответствие с критерия за подбор, а именно:
3.3.3 Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана
система за управление на околна среда по Стандарт EN ISO 14001:2004
(14001:2015), или еквивалент, с предметен обхват в областта на сградното
проекиране или еквивалент. Съответствието с критерия за подбор се доказва,
съгласно изискванията на Възложителя, обявени в публичното състезание, както
следва: Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставените в т. 3.3.3.
и т. 3.3.4. минимални изисквания, единствено попълвайки Част IV „Критерии за
подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление “ от ЕЕДОП, като по отношение на всеки притежаван от
него Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впише
информация относно: (1) наименование на Стандарта, който прилага, (2)
неговия обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност и (5)
публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на тези
сертификати (в случай на приложимост). В ЕЕДОП участникът е декларирал, че
е преминал успешно сертификационен одит по Стандарт ISO 14001:2015 и му
предстой издаване на сертификат. Това обстоятелство не удостоверява
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съответствие с изискванията и условията по отношение на критерия за подбор,
както и тези на ЗОП. В срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП, участникът може да
удостовери съответствие при условие, че за него е налице издаден сертификат или
еквивалентен документ, удостоверяващ наличие на внедрена система за опазване
на околната среда.
На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация
за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително
представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата.
3. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 3 на участника
„Климатроник“ ООД, се констатира, следното:
а. В ЕЕДОП „Климатроник“ ООД, комисията констатира несъответствие и непълнота при
попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не са
посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Съгласно
изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП, участниците по отношение на декларираните
обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за
подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация.
- С представената информацията в част IV раздел „А“ Годност не се удостоверява
съответствие с критериите за годност, поставени от Възложителя, както следва:
1.Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 176 в от ЗУТ (Да притежават
лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата
по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или физически лица, упражняващи технически контрол по част
"Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и
проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка
на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, а за чуждестранни
лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени.
2.Участниците или физическо лице от екипа следва да отговарят на изискванията на чл. 43
от ЗЕЕ (да притежават удостоверение за всписване в Регистъра на АУЕР по чл.43, ал.3 от
ЗЕЕ), а за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени.
- С представената информация в част IV раздел „Б“ не се удостоверява съответствие с
критерия за подбор по отношение на икономическо и финансово състояние с оглед
обхвата на застраховката професионална отговорност.
- Част от информацията в раздел IV раздел „В“ , 6) по отношение на проектантския екип е
непълна тъй като за някой лица е посочен номера на диплома и учебно заведение без да е
псочена специалността, както и за някой от посочените удостоверения за ППП липсва
информация за датата на издаване.
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б. - В ЕЕДОП на подизпълнителя „Рентайм“ ЕООД, комисията констатира
несъответствие и непълнота при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за
изключване” от ЕЕДОП, като не са посочени националните бази данни, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация. Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП,
участниците по отношение на декларираните обстоятелства за липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор, следва да посочат националните бази
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи,
които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация.
- С представената информацията в част IV раздел „А“ Годност не се удостоверява
съответствие с критериите за годност, поставени от Възложителя, както следва:
1.Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 176 в от ЗУТ (Да притежават
лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата
по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или физически лица, упражняващи технически контрол по част
"Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и
проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка
на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, а за чуждестранни
лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени.
2.Участниците или физическо лице от екипа следва да отговарят на изискванията на чл. 43
от ЗЕЕ (да притежават удостоверение за вписване в Регистъра на АУЕР по чл.43, ал.3 от
ЗЕЕ), а за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени.
Предвид липсата на описание на конкретните задачи, който ще изпълнява подизпълнителя
не може да се установи кое изискване за годност като критерий за подбор е относимо по
отношение на него.
- Част от информацията в раздел IV раздел „В“ , 6) по отношение на проектантския екип е
непълна тъй като за лицата е посочен номера на диплома и учебно заведение без да е
посочена специалността.
- Участникът е посочил наличие на внедрени
системи по ISO 9001:2015 и ISO
14001:2015, но липсва информация за документите и издателя им, както и валидността, с
които се доказва съответствие с изискването. Съответствието с критерия за подбор се
доказва, съгласно изискванията на Възложителя обявени в публичното състезание, както
следва: Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставените в т. 3.3.3. и т.
3.3.4. минимални изисквания, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“,
Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление “ от ЕЕДОП, като по отношение на всеки притежаван от него Сертификат за
прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впише информация относно: (1)
наименование на Стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване,
(4) срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация
за наличието на тези сертификати (в случай на приложимост).
в. В ЕЕДОП на подизпълнителя „Диамнт БГ“ ООД, комисията констатира несъответствие
и непълнота при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от
ЕЕДОП, като не са посочени националните бази данни, в които се съдържат
декларираните
обстоятелства, или
компетентните
органи,
които
съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация. Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП,
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участниците по отношение на декларираните обстоятелства за липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор, следва да посочат националните бази
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи,
които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация.
- Участникът е посочил наличие на внедрени
системи по ISO 9001:2015 и ISO
14001:2015, но липсва информация за документите и издателя им, както и валидността, с
които се доказва съответствие с изискването. Съответствието с критерия за подбор се
доказва, съгласно изискванията на Възложителя обявени в публичното състезание, както
следва: Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставените в т. 3.3.3. и т.
3.3.4. минимални изисквания, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“,
Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление “ от ЕЕДОП, като по отношение на всеки притежаван от него Сертификат за
прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впише информация относно: (1)
наименование на Стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване,
(4) срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация
за наличието на тези сертификати (в случай на приложимост).
На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация
за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително
представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата.
4. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 4 на участника „Богоев
консулт“ ЕООД, се констатира, следното:
Участникът е посочил наличие на сертификати за внедрени системи по ISO 9001:2015 и
ISO 14001:2015, но липсва информация за номера на документите , с които се доказва
съответствие с изискването.
На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация
за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително
представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата.
ІV. С оглед на направените констатации по т. III от настоящия протокол, комисията
единодушно РЕШИ: На основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с чл.104, ал.4 от
ЗОП, в срок пет работни дни от датата на получаване на протокола, участниците,
по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация по
чл.54, ал.9 от ППЗОП, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената
информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти. Документите се предоставят в запечатана
непрозрачна опаковка в съответствие с чл.47, ал.1 и ал.2 от ППЗОП в деловодството
на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, на адрес: град Велико
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Търново, ул.“Васил Левски“ № 4.
V. Комисията определи протокола от работата на комисията да бъде изпратен на
участниците и публикуван в профила на купувача на Възложителя по партидата на
обществената поръчка, като председателя на комисията следва да осъществи контрол по
изпълнение на задачата и да свика следващо заседание на комисията след изтичане на
срока за представяне на допълнителни документи за всички участници.
Комисията приключи работата си на 19.09.2018г. в 14:00 часа и на основание чл.
54, ал.7 от ППЗОП състави настоящия протокол.
КОМИСИЯ:
Председател: Галя Димитрова Тодорова - .......................................................
(п)
Членове:

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Цветан Колев Василев - ......................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Христина Иванова Вълин – ..............................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Феодор Георгиевич Драголов – ..............................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Надка Манева Яламова – ..............................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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