ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 198 от 01.02.2017 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на
получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за
установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“, гр. Силистра
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 4“;
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 6“;
Обособена позиция № 2
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 8“;
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Христо Ботев“ № 6“;
Обособена позиция № 3
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 9“;
Обособена позиция № 4
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 10“;
Обособена позиция № 5
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 15“.
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 35“.
Предвид изложеното в Протокол № 1, за работата на комисия назначена със Заповед № ЗК- 198 от
01.02.2017, с писмо с Изх. № К-1622 от 24.03.2017 г., спазвайки разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
при спазване Закона за електронния документ и електронния подпис, комисията е изпратила Протокол
№ 1 от своята работа до участниците в настоящата обществена поръчка, с електронно писмо (Email) на
24.03.2017г, в 15:15 часа, подписано с УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра,
съгласно Заповед № ЗК-943/20.06.2013 г.
На 03.04.2017 г. от 10.30 ч., комисията се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната
зала) на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа допълнително
представените документи в реда на тяхното постъпване, относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и разгледа
техническите предложения на допуснатите участници.
Допълнителни документи са постъпили в следния ред, от участниците:
1. „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД гр. София, с Вх.№К- 2507 от 29.03.2017г. в 10:30ч;
2. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пловдив, с Вх.№К- 2509 от 29.03.2017г. в 11:03ч.;
3. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” гр. София, с
Вх.№К- 2510 от 29.03.2017г. в 11:04ч;
4. ДЗЗД „ОБНОВЕН ДОМ” гр. София, с Вх.№К- 2545 от 30.03.2017г. в 10:06ч.
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„БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД:
Комисията провери допълнително представените документи и установи: участникът представя нов
ЕЕДОП – коректно попълнен от представляващия дружеството, като в част Част III декларира, че са
изпълнени всички задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника,
преценката на комисията е, че участникът „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД доказва съответствието си с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД:
Комисията провери допълнително представените документи и установи: участникът представя нов
ЕЕДОП, попълнен от представляващия дружеството, като в Част III, раздел Г на ЕЕДОП, участникът
посочва, че спрямо него се прилагат специфични национални основания за изключване, които са
посочени в съответното обявление или в документацията за участие, като е посочена препратка към
същата:
- Свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в
една и съща процедура и
- На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС/: на дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено
участие в процедура по обществени поръчки, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Съгласно Раздел II: Изисквания към участниците, т.2.9 на документацията за участие.
Участникът/Подизпълнителят следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Комисията счита, че с представянето на допълнителни документи участникът не е отстранил
установеното с Протокол № 1 несъответствие, поради представяне на нов ЕЕДОП, в който отново е
декларирано наличие на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици. Същевременно участникът описва, че „той и останалите участници
в поръчката от негова страна не са свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП с други
участници, както и че не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим…“.
С така представения ЕЕДОП участникът е допуснал съществено несъответствие между декларираните
отговори и описателната част на Част III, раздел Г, което и след предоставения с Протокол № 1 срок не е
отстранено.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника,
преценката на комисията е, че участникът „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД не доказва съответствието си с
изискванията за лично състояние поставени от възложителя.
Комисията счита, че подадената по този начин оферта не съответства на законовите изискания и
тези на възложителя. Налице са условията на чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, съгласно който комисията
предлага за отстраняване от по – нататъшно участие в процедурата участника „КИМА КОНСУЛТ”
ЕООД, т. к е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,
относими към всички участници в процедурата: не отговаря на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и
на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици, а именно: „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
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и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени
поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му“.
ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ– ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ:
Комисията провери допълнително представените документи и установи: представени са нови
ЕЕДОП, съдържащи информация, както следва:
1. „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
- относно икономическото и финансово състояние е вписана информация относно наличието на
застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
- относно изискването за техническите и професионални способности: е вписана информация относно
персонала, който ще изпълнява поръчката, включително за част «Пожарна безопасност».
2. „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД
- относно икономическото и финансово състояние е вписана информация относно наличието на
застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
- относно изискването за техническите и професионални способности: е вписана информация относно
персонала, който ще изпълнява поръчката по част енергийна ефективност.
3. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ– ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“
- относно изискването за техническите и професионални способности: участникът декларира в ЕЕДОП
списък с информация за изпълнени дейности, с предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на
настоящата поръчка, включително за част енергийна ефективност;
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника,
преценката на комисията е, че участникът ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ–
ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя.
ДЗЗД „ОБНОВЕН ДОМ”:
Комисията провери допълнително представените документи и установи:
- участникът представя Анекс № 12 от 24.01.2017г. към Договор за Обединение «Обновен дом» от
26.08.2015г., който вече е приложен в офертата на участника и разгледан от комисията. Част от
съдържанието на Анекса, намираща се на страница 2 (втора), относно дейностите които ще изпълнява
всеки член на обединението е коригирана в съответствие с декларираните обстоятелства в представените
вече ЕЕДОП от обединението и членовете в състава му, с което комисията приема, че е във връзка с
разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил променена информация.
- Участникът прилага заверено копие на застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал.
1 от ЗУТ единствено на «Корект Консултинг» ООД – член/съдружник на обединението.
Относно икономическото и финансово състояние, както бе констатирано и с Протокол № 1, в ЕЕДОП на
членовете на обединението, в част IV, липсва информация за наличието на застраховка “Професионална
отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Предвид гореизложеното и констатациите в Протокол № 1, комисията подложи на обсъждане
създалата се ситуация и изрази мнение, че допуснатата нередовност от участника е съществена и е в
противоречие с документацията за участие. Членовете на комисията се обединиха около мнението, че в
случая участникът не доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя, тъй като в дадения му срок не е представил всички изскани документи
по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, поради което констатираните несъответствия и липси в представените
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП не са отстранени и водят до несъответствие на участника ДЗЗД
«Обновен дом» с критериите за подбор.
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Комисията единодушно взе решение и предлага на Възложителя, да отстрани от участие в
процедурата участника, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
От участника „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД не са представени изисканите от комисията на
основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП документи и информация за отстраняването на констатираните
несъответствия в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, поради което комисията единодушно взе
решение и предлага на Възложителя, да отстрани от участие в процедурата участника, на основание чл.
107, т. 2, б „а” от ЗОП.
Настоящият протокол е съставен на 05.04.2017 г.

Председател: инж. Весела Тодорова
Членове:

______П_______Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

1. Константина Николова _______П_______ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД
2. Анелия Василева

_______П_______ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД
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