ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

ПРОТОКОЛ 1
От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 371/03.04.2019г. на Кмета на
община Ихтиман, за разглеждане на получени оферти в процедура „публично
състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените
поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща
водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“,
обявена, чрез публично състезание с решение № 895237 и обявление № 895239 на
Портала за обществени поръчки.
Днес, 03.04.2019 год. от 11.00ч., на открито публично заседание в Община
Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска
администрация Ихтиман – четвърти етаж, се събра комисия в състав:
Председател:
инж. Тони Кацаров – зам. кмет на община Ихтиман;
Членове:
1. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
2. Инж. Петър Добрев – гл. инженер
и резервни членове:
1. Иво Тодоров – правоспособен юрист
2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в
процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон
за обществените поръчки с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща
водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство ”.
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 (в
редакцията към ДВ, бр. 28 от 08.04.2016г.), който бе подписан от предаващото лице и
председателят на комисията.
Комисията констатира, че в Деловодството на община Ихтиман, за участие в
процедурата са подадени общо 4 (четири) броя оферти. При приемане на офертите,
същите са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Ихтиман, като
върху опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.
На публичното отваряне на офертите присъства упълномощен представител на
участник „ТиТ Инженеринг“ ООД, данните на когото са отразени в присъствен лист.
На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.

ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на
получените оферти, а именно:
Участник № 1 – „ЕВРОКАНАЛ“ ЕООД с опаковка вх.№ 70.00-49 от
19.03.2019г. – 11.05ч.
Участник № 2 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с опаковка вх.№ ЮЛ - 78 от
02.04.2019г. – 11.57ч.
Участник № 3 – ДЗЗД „София Груп Инженеринг“ с опаковка вх.№ 70.00-68
от 02.04.2019г. – 14.28ч. Участници в ДЗЗД-то: „Грийн Лайт София“ ЕООД,
„Енергоинвестинженеринг“ ЕООД, „Алди Комерс Груп“ ЕООД.
Участник № 4 – ТиТ Инженеринг“ ООД с опаковка вх.№ 70.00-71 от
02.04.2019г. – 16.26ч.
Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, членовете на
комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от
08.04.2016г.) попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на
чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
Направена беше проверка в Търговски регистър за актуалност на
представителството на кандидатите и валидността на пълномощните на присъстващите
представители на кандидатите.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП (в редакцията
към ДВ, бр. 28 от 08.04.2016г.). Представени са в запечатана, непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник е посочил необходимата
информация, изискуема от Възложителя.
Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и
проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно
спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП (в редакцията към
ДВ, бр. 28 от 08.04.2016г.).
Участник № 1 – „ЕВРОКАНАЛ“ ЕООД.
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от
08.04.2016г.), опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от 08.04.2016г.) и е с ненарушена
цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.
Представител на участник №4 подписа само пликът с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови
параметри“ не бяха подписани от представители на средствата за масово осведомяване,
тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.
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Участник № 2 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с опаковка вх.№ ЮЛ - 78 от
02.04.2019г. – 11.57ч.
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от
08.04.2016г.), опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от 08.04.2016г.) и е с ненарушена
цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.
Представител на участник №4 подписа само пликът с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови
параметри“ не бяха подписани от представители на средствата за масово осведомяване,
тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.
Участник № 3 – ДЗЗД „София Груп Инженеринг“.
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от
08.04.2016г.), опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от 08.04.2016г.) и е с ненарушена
цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.
Представител на участник №4 подписа само пликът с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови
параметри“ не бяха подписани от представители на средствата за масово осведомяване,
тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.
Участник № 4 – ТиТ Инженеринг“ ООД.
Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от
08.04.2016г.), опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (в редакцията към ДВ, бр. 28 от 08.04.2016г.) и е с ненарушена
цялост.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.
Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“
не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание
присъстваше единствено представител на настоящия участник.
Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“
не бяха подписани от представители на средствата за масово осведомяване, тъй като на
публичното заседание не присъстваха такива.
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Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“
не бяха подписани от представител на кандидатите, тъй като на публичното заседание
не присъстваха такива.
След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП (в редакцията към ДВ,
бр. 28 от 08.04.2016г.), приключи публичното заседание на комисията по отваряне на
офертите.
Комисията взе Решение да продължи своята работа на закрито заседание на
23.04.2019г. от 10:00 часа, в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“
№123, Сградата на Общинска администрация Ихтиман – четвърти етаж, в което да
пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично
състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от
възложителя условия.
В закритото заседание, започнало на 23.04.2019г. от 10:00 часа, в Община
Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123, Сградата на Общинска
администрация Ихтиман – четвърти етаж, Комисията пристъпи към разглеждане по
същество на представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за
съответствие с предварително поставените от възложителя условия.
В процеса на работа на комисията бе установено следното:

I.
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ОСНОВАНИЯ ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА
НА ЧЛ.107, т.4 ОТ ЗОП.
По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по
партидите на кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по
отношение кандидати не се намират данни към момента на подаване на офертите да
има „свързани лица“ и е допустимо участието им в процедурата.
На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП,
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от
кандидатите и участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица.
IІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Комисията пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП (в
редакцията към ДВ, бр. 28 от 08.04.2016г.) за съответствие с изискванията към лично
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с
разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито заседание.
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На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и
представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя.
При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор или с изискванията, същите ще бъдат
описани изчерпателно в настоящия протокол.
За подадените в процедурата оферти на кандидатите ще бе проверено от
членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при
което резултатите от проверката са, както следва:
КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
Участник № 1 – „ЕВРОКАНАЛ“ ЕООД.
При прегледа на документите, представени в офертата на кандидата, Комисията
установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания:
1. В представения ЕЕДОП от участника в част IV „Критерии за подбор“, б. Б
„Икономическо и финансово състояние“, по отношение застраховката „Професионална
отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, липсва информация
относно: вид, номер и дата на издаване, застрахованото лице, професионалната
дейност, която е предмет на застраховката, срок/валидност на застраховката, издател.
Информацията е необходима за преценка на съответствието с изискването по Раздел
IV: минимални изисквания и доказателства за годност (правоспособн ост) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и
технически и професионални способности на участниците в обществената поръчка, II.
Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние:т.2 от
документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
2. В представения от участника ЕЕДОП, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел
В: Технически и професионални способности, участника е посочил дейности за
строителство идентични или сходни с поръчката – изпълнени три обекта. При подробно
разглеждане и след служебна справка в публичните регистри, настоящата Комисия
установи следното: По отношение на обекта изпълнен в гр. Долна Митрополия се
установи, че изпълнителя на обекта е различен от участника. Изпълнителя на обекта не
е декларирал наличието на подизпълнители в изпълнението на обществената поръчка.
По отношение на декларираният обект изпълнен в гр. Добрич се установи, че участника
е деклариран, като подизпълнител на основните изпълнители. По отношение на
декларираният обект с възложител Столична община р-н Кремиковци участника не е
декларирал Вида на строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени и са
идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на обекта и вида на
изпълнените строителни интервенции, датата, на която е съставен Констативния акт по
чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа - обр. 15 към
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,
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или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора, с
ясно посочване на конкретния документ. Информацията е необходима за преценка на
съответствието с изискването по Раздел IV: минимални изисквания и доказателства за
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, икономическото
и финансовото състояние и технически и професионални способности на участниците в
обществената поръчка III. Минимални изисквания към техническите и професионални
способности:т.1 от документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
3. В представения от участника ЕЕДОП, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел
В: Технически и професионални способности, по отношение на декларираните системи
за управление на качеството не е декларирал обхвата на сертификацията, дата на
издаване, срокът му на валидност и организацията/институцията - издател на
документа. Информацията е необходима за преценка на съответствието с изискването
по Раздел IV: минимални изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и
технически и професионални способности на участниците в обществената поръчка III.
Минимални изисквания към техническите и професионални способности:т.2 от
документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
4. В представения от участника ЕЕДОП, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел
В: Технически и професионални способности, по отношение на декларираните системи
за опазване на околната среда не е декларирал обхвата на сертификацията, дата на
издаване, срокът му на валидност и организацията/институцията - издател на
документа. Информацията е необходима за преценка на съответствието с изискването
по Раздел IV: минимални изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и
технически и професионални способности на участниците в обществената поръчка III.
Минимални изисквания към техническите и професионални способности:т.3 от
документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
5. В представеният ЕЕДОП в част VI на ЕЕДОП участникът не е попълнил
информацията по кои части /раздели/ точки за представяне на съгласие за достъп към
възложителя за конкретната поръчка - изискващата се информация във вторите
квадратни скоби.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
Участник № 2 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД.
Цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното
състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства напълно
на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.
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Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура
минимални изисквания за годност, за финансово и икономическо състояние и за
технически и професионални възможности.
С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на
участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя.
Участник № 3 – ДЗЗД „София Груп Инженеринг“.
При прегледа на документите, представени в офертата на кандидата, Комисията
установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания:
1. Видно от представеното споразумение за създаване на обединение страните
са се споразумели обединението да бъде представлявано от две физически лица.
Съгласно изискванията за участие в настоящата процедура посочени Раздел III: Общи
изисквания към участниците. Достъп до документацията за участие в процедурата.
разяснения по документацията за участие. I. Общи изисквания към участниците, т.5
Партньорите в Обединението трябва да определят едно лице, което да ги представлява
пред Възложителя и третите лица за целите на процедурата. Уреденото в договора,
относно представителство е в противоречие с изискването на възложителя.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
2. В представеният ЕЕДОП от участника, в част II „Информация за
икономическия оператор“, раздел Б: „Информация за представителите на
икономическия оператор“ в поле „Пълното име заедно с датата и мястото на
раждане, ако е необходимо“ участникът е посочил неистинска дата на раждане за
представителя си, което затруднява комисия при необходимост от проверка на
достоверността на декларираните данни.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
3. В представения ЕЕДОП от участника в част IV „Критерии за подбор“, б. Б
„Икономическо и финансово състояние“, участника не е декларирал изискването за
наличие на критерии за подбор наличието на общ оборот от строително‐монтажни
работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата,
на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по‐малък от 1
700 000 лева без ДДС. Информацията е необходима за преценка на съответствието с
изискването по Раздел IV: минимални изисквания и доказателства за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, икономическото и
финансовото състояние и технически и професионални способности на участниците в
обществената поръчка, II. Минимални изисквания към икономическото и финансовото
състояние:т.1 от документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
4. В представения ЕЕДОП от участника в част IV „Критерии за подбор“, б. Б
„Икономическо и финансово състояние“, по отношение застраховката „Професионална
отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, липсва информация
относно професионалната дейност, която е предмет на застраховката. Информацията е
необходима за преценка на съответствието с изискването по Раздел IV: минимални
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изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и технически и
професионални способности на участниците в обществената поръчка, II. Минимални
изисквания към икономическото и финансовото състояние:т.2 от документацията за
обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
5. В представения от участника ЕЕДОП, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел
В: Технически и професионални способности участника не е декларирал наличието на
критерии за подбор, както следва: Участниците трябва да имат опит в изпълнението на
строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка,
изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка се приема: Изпълнение
на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или
рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно- възстановителни дейности на
водоснабдителни и канализационни мрежи и/или съоръженията към тях.
* Забележка 1: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и
подписан Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за
приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на
строежа от Възложителя/Инвеститора! Възложителят не поставя изискване за
изпълнени от Участниците строително-ремонтни/строително-монтажни работи с
конкретен обем на дейността, който да се приема като идентичен или сходен с обема на
настоящата обществена поръчка. По отношение на горното изискване следва да се
декларират следните данни: строителните работи (СМР/СРР), които са изпълнени и са
идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на обекта и вида на
изпълнените строителни интервенции; лицето, получило строителните дейности
(Възложител/Инвеститор); стойност на изпълнените строителни работи; датата, на
която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за
приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ).
Информацията е необходима за преценка на съответствието с изискването по Раздел
IV: минимални изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и
технически и професионални способности на участниците в обществената поръчка III.
Минимални изисквания към техническите и професионални способности:т.1 от
документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
6. В представения от участника ЕЕДОП, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел
В: Технически и професионални способности, участника не е декларирал наличието на
критерии за подбор, както следва: Участниците следва да имат разработена, внедрена и
сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2015,
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или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството на ВиК мрежи
и/или съоръжения. По отношение на всеки притежаван от него Сертификат за
прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впише информация относно:
наименование на Стандарта, който прилага, неговия (на Сертификата) обхват, дата на
издаване, срокът му на валидност и организацията/институцията - издател на
документа. Информацията е необходима за преценка на съответствието с изискването
по Раздел IV: минимални изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и
технически и професионални способности на участниците в обществената поръчка III.
Минимални изисквания към техническите и професионални способности:т.2 от
документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
7. В представения от участника ЕЕДОП, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел
В: Технически и професионални способности, участника не е декларирал наличието на
критерии за подбор, както следва: Участниците следва да имат разработена, внедрена и
сертифицирана интегрирана система за управление на околната среда по Стандарт EN
ISO 14001:2005, или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството на
ВиК мрежи и/или съоръжения. По отношение на всеки притежаван от него Сертификат
за прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впише информация относно:
наименование на Стандарта, който прилага, неговия (на Сертификата) обхват, дата на
издаване, срокът му на валидност и организацията/институцията - издател на
документа. Информацията е необходима за преценка на съответствието с изискването
по Раздел IV: минимални изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и
технически и професионални способности на участниците в обществената поръчка III.
Минимални изисквания към техническите и професионални способности:т.2 от
документацията за обществената поръчка.
8. По отношение Представеният ЕЕДОП на участника в обединението „ АЛДИ
КОМЕРС ГРУП” ЕООД.
Участника не е представил цифрово подписан ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и
заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., Единният европейски
документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид,
независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Горните изисквания са въведени и в указанията за участие в обществената поръчка.
А) Указания за попълване и представяне на ЕЕДОП
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и
заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., Единният европейски
документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид,
независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен
подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни
услуги, записан на подходящ оптичен носител и приложен към документите по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП, част от офертата за участие в процедурата.
При подготовката на настоящата процедура, Възложителят е създал следните
два образеца на ЕЕДОП в електронен вид, а именно:
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1. Формуляр (образец), подготвен с текстообработваща програма Word приложен файл на образец 2 (ЕЕДОП_BGl.doc).
2. Чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК)
информационна система еЕЕДОП, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd, чрез
маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания,
свързани с личното състояние на Участниците и критериите за подбор. Генерираните
файлове (espd-request) са предоставени на заинтересованите лица по електронен път на
Профила на купувача, с останалата документация за обществената поръчка.
Файлът е предоставен в два формата: PDF-подходящ за преглед и XMLподходящ за компютърна обработка.
Попълването на ЕЕДОП в електронен вид може да се извърши от Участниците
чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на
Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
Представяне на ЕЕДОП:
(1) При представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис
във версия в PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същия се
представя във формат PDF, подписан с електронен подпис и на подходящ оптичен
носител към пакета документи за участие в процедурата.
Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране
на неговото съдържание.
(2) Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път
до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е
снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен
на Интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на
офертите.
Пояснение: Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван
при предходна процедура за обществена поръчка, когато е осигурен пряк и
неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно
ЕЕДОП. Участникът представя декларация, с която се потвърждава актуалността на
данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посочва адреса, на
който е осигурен достъп до документа.
Видно от горното участника не спазил изискванията на Възложителя и закона за
цифрово подписване на подаденият ЕЕДОП.
Комисията реши да разгледа представеният неподписан, съгласно изискванията
на закона и Възложителя ЕЕДОП и да извърши констатации по него.
9. В представения ЕЕДОП от участника в обединението „АЛДИ КОМЕРС
ГРУП” ЕООД част IV „Критерии за подбор“, б. Б „Икономическо и финансово
състояние“, по отношение застраховката „Професионална отговорност в
строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, липсва информация относно:
професионалната дейност, която е предмет на застраховката. Информацията е
необходима за преценка на съответствието с изискването по Раздел IV: минимални
изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и технически и
професионални способности на участниците в обществената поръчка, II. Минимални
изисквания към икономическото и финансовото състояние:т.2 от документацията за
обществената поръчка.
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Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
10. В представения ЕЕДОП от участника в обединението „АЛДИ КОМЕРС
ГРУП” ЕООД, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел В: Технически и професионални
способности, участника е посочил дейности за строителство идентични или сходни с
поръчката – изпълнени СМР на обект с възложител община Костинброд. При подробно
разглеждане и след служебна справка в публичните регистри, настоящата Комисия
установи следното: По отношение на обекта изпълнен в гр. Костинброд се установи, че
изпълнителя на обекта е различен от участника. Изпълнителя на обекта не е декларирал
наличието на подизпълнители в изпълнението на обществената поръчка. По отношение
на декларираният обект участника не е декларирал вида на строителните работи
(СМР/СРР), които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката,
чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции, датата, на
която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на
годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и
приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния
документ. Информацията е необходима за преценка на съответствието с изискването по
Раздел IV: минимални изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и
технически и професионални способности на участниците в обществената поръчка III.
Минимални изисквания към техническите и професионални способности:т.1 от
документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
11. В представения ЕЕДОП от участника в обединението „АЛДИ КОМЕРС
ГРУП” ЕООД, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел В: Технически и професионални
способности, по отношение на декларираните системи за управление на качеството не е
декларирал обхвата на сертификацията, срокът му на валидност и
организацията/институцията - издател на документа. Информацията е необходима за
преценка на съответствието с изискването по Раздел IV: минимални изисквания и
доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност,
икономическото и финансовото състояние и технически и професионални способности
на участниците в обществената поръчка III. Минимални изисквания към техническите
и професионални способности:т.2 от документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
12. В представения ЕЕДОП от участника в обединението „АЛДИ КОМЕРС
ГРУП” ЕООД, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел В: Технически и професионални
способности, по отношение на декларираните системи за опазване на околната среда не
е декларирал обхвата на сертификацията, дата на издаване, срокът му на валидност и
организацията/институцията - издател на документа. Информацията е необходима за
преценка на съответствието с изискването по Раздел IV: минимални изисквания и
доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност,
икономическото и финансовото състояние и технически и професионални способности
на участниците в обществената поръчка III. Минимални изисквания към техническите
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и професионални способности:т.3 от документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
13.
В
представения
ЕЕДОП
от
участника
в
обединението
"Енергоинвестинженеринг" ЕООД е декларирано използването капацитета на трети
лица. В посочената хипотеза следва да се представят отделни ЕЕДОП-пи за третите
лица. Видно от съдържанието на офертата няма представени други ЕЕДОП-пи, както и
няма декларирано участието на трети лица.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения критерий
за подбор.
Участник № 4 – ТиТ Инженеринг“ ООД.
При прегледа на документите, представени в офертата на кандидата, Комисията
установи следните несъответствия със заложените от Възложителя изисквания:
1. Видно публично достъпните данни в Търговският регистър при Агенцията по
вписванията по партидата на участника дружеството се представлява от двама
управители, като вписаният начин на представителство е заедно и поотделно.
Подаденият ЕЕДОП е подписан от двата управители. В подаденият ЕЕДОП няма
вписано изрично представителство от единият от двамата управители по отношение на
настоящата обществена поръчка. Комисията установи, че в подаденият ЕЕДОП са
вписани и декларирани данни единствено за един от двама управители. Липсата на
декларирани данни за другият управител затрудняват комисия да извърши при
необходимост проверка, относно фактите и обстоятелствата по отношение на
представляващият участника.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
2. В представеният ЕЕДОП на участника не е отговорил на въпроса по Част III:
Основания за изключване, раздел Г: Специфични национални основания за
изключване. Съгласно изискванията за участие в процедурата разписани в Раздел V:
Указания за подготовка на офертата и изисквания, б. „д“ възложителя е посочил
следното изискване: Участникът (Икономическият оператор) попълва Част III, Раздел
Г: „Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство
на възлагащия орган или възложителя на държава членка (в зависимост от
формата, в която се подава ЕЕДОП).
Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване
се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания
за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“
лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите
мерки за надеждност. Национални основания за отстраняване са изброени конкретно
по-горе в документацията
Когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия
информационна система еЕЕДОП, Участникът следва да направи съответното,
относимо към него отбелязване в Част III, Раздел Г: „Специфични национални
основания за изключване“ на документа. Липсата на посоченият отговор поставя в
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невъзможност комисията да прецени дали участника отговаря на изискванията за
участие в процедурата.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
3. В представения ЕЕДОП от участника част IV „Критерии за подбор“, б. Б
„Икономическо и финансово състояние“, по отношение застраховката „Професионална
отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, липсва информация
относно: срок/валидност на застраховката. Информацията е необходима за преценка на
съответствието с изискването по Раздел IV: минимални изисквания и доказателства за
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, икономическото
и финансовото състояние и технически и професионални способности на участниците в
обществената поръчка, II. Минимални изисквания към икономическото и финансовото
състояние:т.2 от документацията за обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
4. В представения от участника ЕЕДОП, в Част IV. Критерий за подбор, Раздел
В: Технически и професионални способности, участника е посочил дейности за
строителство идентични или сходни с поръчката. По отношение на декларираният
обект с възложител Община Антоново не е декларирал, датата, на която е съставен
Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на
строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от
Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ. Информацията е
необходима за преценка на съответствието с изискването по Раздел IV: минимални
изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и технически и
професионални способности на участниците в обществената поръчка III. Минимални
изисквания към техническите и професионални способности:т.1 от документацията за
обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
5. В представеният ЕЕДОП в част VI на ЕЕДОП участникът не е попълнил
информацията по кои части /раздели/ точки за представяне на съгласие за достъп към
възложителя за конкретната поръчка - изискващата се информация във вторите
квадратни скоби.
Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения
критерий за подбор.
След осъщественото разглеждане на документите от офертите относно лично
състояние и критериите за подбор на кандидатите за участие в процедурата и във
връзка установените несъответствия и/или нередовности, комисията,
Р Е Ш И:
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол
на всеки един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача”
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по партидата на обществената поръчка и определя срок от 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на протокола, за представянето документи за
отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълн ена
информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
При представяне на нов ЕЕДОП, той се представя в електронен вид, подписан
цифрово и приложен на подходящ оптичен носител. Форматът в който се представя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен
плик, с надпис „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна
мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство” и изписано
наименованието на участника, съгласно указанията за обществената поръчка.
Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на
Общинска администрация – Ихтиман, гр. Ихтиман, п.к.2050, ул. „Цар Освободител“
№123.
Участниците, могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и се съобразят с крайния срок за
постъпване на документите при Възложителя.
Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на
настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините,
посочени в ЗОП, както и да организира публикуването на протокола в „Профила на
купувача”.
Комисията приключи своята работа в закрито заседание в 10:30 часа на
07.05.2019г.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр,
като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички
решения са взети с единодушие от членовете на комисията.
КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/инж. Тони Кацаров/

Членове: 1. ...............П*........................
/Даниел Грънчаров/

2. ..................П*........................
/инж.Петър Добрев/

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

