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ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на комисия, определена със Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г., издадена от д-р
Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5,
ал.9 от ЗОП, в състав:
Председател: инж. Тихомир Петров Борачев – Зам. Кмет „УТ”
Членове:
1. Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС”
2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
3. Мирослав Ангелов Калинов – Директор Дирекция „Финанси”
4. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
В периода 27.09.2017 г. и 11.10.2017 г., комисията проведе десет закрити
заседания в изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.7 от ППЗОП, като разгледа
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа и обсъди представените документи. Направени бяха
следните констатации:
1.

НСК СОФИЯ ЕООД.
Участникът е представил:
1.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
1.2.Образец № 2 - Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
1.3.Образец № 4 - ЕЕДОП.
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1.3.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор; раздел А: Информация
за икономическия оператор
На стр. 8 участникът не е посочил отговор за буква д) относно представяне на
удостоверение за плащането социалноосигурителни вноски и на данъци. При липса на
съгласие от страна на участника, в случай, че същият бъде избран за изпълнител,
възложителят няма да може да изпълни задълженията си по чл.58, ал.8 от ЗОП във
връзка с чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП и чл.67, ал.6 от ЗОП.
1.3.2. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Т. 1) Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е
длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът не е декларирал
това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
1.3.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
1.3.3.1. стр. 21 – т. 1а)
Заявените от участника данни за 2014 г. и 2016 г. не съответстват на
публикуваните ГФО в Търговския регистър към Агенция по вписванията, което
комисията приема като явна техническа грешка.
1.3.3.2. Стр. 21 - т. 1б)
Посочено е: „брой години 3, 2014г. – 2017 г.” Информацията не съответства на
заявените данни в т. 1а), където са посочени обороти за 2014г., 2015г. и 2016 г.
1.3.3.3. Стр. 22 - т. 2б)
Посочено е: „брой години 3, 2014г. – 2017 г.” Информацията не съответства на
заявените данни в т. 2а), където са посочени обороти за 2014г., 2015г. и 2016 г.
1.3.3.4. стр. 23 – т. 4)
Посочен е само един коефицент в числово изражение, като не е уточнено
стойността за кой коефициент се отнася. В Раздел ІІІ: Правна, икономическа,
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финансова и техническа информация, т. ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
от обявлението на настоящата обществена поръчка, в т.3 от Изискано минимално/ни
ниво/а, възложителят е посочил: „Участниците следва да са постигнали
положително съотношение между определени активи и пасиви към 31.12.2016г.
Възложителят ще прилага двата показателя за оценка: КОЛ и КБЛ. Начинът на
изчисляване на съотношението между активи и пасиви и минимално допустимите
стойности на това съотношение, над които се приема, че кандидатът или
участникът отговаря на изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са определени в
методиката по приложение № 2 на ППЗОП. Обстоятелствата се заявяват от
участниците в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и
финансово състояние; т.4).”
Изискуемата информация следва да е представена по следния начин:
(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността):
[КОЛ], [стойност]
[КБЛ], [стойност]

(уеб адрес, орган или
[……][……][……][……]

служба,

издаващи

документа,

точно

позоваване

на

документа):

Пояснение: Участникът следва да позове документа (например ГФО за 2016 г.)
относно предоставената информация, както и уеб адрес, ако същата е публикувана и
достъпна (например сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията).
Стойностите съответно на КОЛ и КБЛ следва да са не по-ниски от посочените в
Приложение № 2 от ППЗОП – Методика към чл.61, ал.1, т.3 от ЗОП за установяване на
минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви.
1.3.4. Част VІ: Заключителни положения.
1.3.4.1. Участникът не е посочил „съответната част, раздел/точка/1”,
за които дава официално съгласие на Община Силистра да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена в
части ІІ-V на ЕЕДОП.
Комисията ще провери заявените от участника данни в ЕЕДОП след като
участникът коректно попълни изискуемата информация.
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1.3.4.2. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП.
Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат на
публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил препратка към
публикация в ОВ на ЕС (например номер на обявлението в ОВ на ЕС).
1.4.Образец № 4 - Декларация по ЗИФОДРЮПДРС коректно попълнена.
Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и
чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет)
работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
2.

ХАЙТОВИ СИЕ ООД.
Участникът е представил:
2.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
2.2.Образец № 2 - Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
2.3.Образец № 4 - ЕЕДОП.
2.3.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и
за възлагащия орган или възложителя

Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП. Обявления с
избрания вид процедура задължително подлежат на публикуване в ОВ на ЕС.
Участникът не е посочил номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е идентифицирал
процедурата, за която подава оферта.
2.3.2. Част ІІ: Информация за икономическия оператор; раздел А: Информация
за икономическия оператор
На стр. 8 участникът не е посочил отговор за буква д) относно представяне на
удостоверение за плащането социалноосигурителни вноски и на данъци. Не е посочен
уеб адрес. При липса на съгласие от страна на участника, в случай, че същият бъде
избран за изпълнител, възложителят няма да може да изпълни задълженията си по
чл.58, ал.8 от ЗОП във връзка с чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП и чл.67, ал.6 от ЗОП.
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2.3.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
2.3.3.1. Стр. 24 – т.1а)
Заявените от участника данни не съответстват на публикуваните ГФО в
Търговския регистър към Агенция по вписванията.
2.3.3.2. Стр. 25 - т. 4)
Участникът е посочил:
КОЛ=0,85
КБЛ=0,82
След направени изчисления, посочени в приложение към настоящия протокол,
комисията констатира незначително несъответствие спрямо посочените стойности,
като прие, че разминаването е получено при закръгляне на числата до втория
десетичен знак.
Съгласно приложение № 2 към чл.31, ал.2 от ППЗОП, минимално допустимите
стойности, над които се приема, че участникът отговаря на изискването по чл.61, ал.1,
т.3 от ЗОП, са съответно:
КОЛ=1,5
КБЛ=1
Посочените от участника стойности на двата коефициента, както и
тези, изчислени от комисията, не покриват изискването по чл.61, ал.1, т.3 от
ЗОП, заложено от възложителя в обявлението на настоящата поръчка.
2.3.3.3. Стр. 27 - т. 1а)
За посочените дейности не е посочен обем и срок на изпълнение. Информацията
погрешно е посочена от участника в т. 1б) на стр. 28. Не е посочена категорията на
съответните обекти.
2.3.4. Част VІ: Заключителни положения.
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2.3.4.1. Участникът не е посочил „съответната част, раздел/точка/1”,
за които дава официално съгласие на Община Силистра да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена в
части ІІ-V на ЕЕДОП.
2.3.4.2. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП.
Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат на
публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил препратка към
публикация в ОВ на ЕС (например номер на обявлението в ОВ на ЕС).
2.4.Образец № 4 - Декларация по ЗИФОДРЮПДРС коректно попълнена.
2.5.Участникът е представил и заверени копия от:
Удостоверение за вписване в ЦПРС; Застрахователна полица; Диплома;
Удостоверения за завършен курс „Контрол върху качеството” и „КБЗ”. Представените
документи не са изискуеми от възложителя.
Представена е и декларация за срока на валидност на офертата, която не е
подписана от представляващия.
Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и
чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет)
работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
На основание чл.104, ал.5, изречение второ от ЗОП, в същия срок комисията
изисква разяснения относно направените констатации в т. 2.3.3.2. от настоящия
протокол.
3.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД.
Участникът е представил:
3.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
3.2.Образец № 2 - Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП.
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В т.2 не са посочени всички членове на съвета на директорите (стр5.).
3.3.Образец № 4 - ЕЕДОП.
3.3.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и
за възлагащия орган или възложителя.
Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП. Обявления с
избрания вид процедура задължително подлежат на публикуване в ОВ на ЕС.
Участникът не е посочил номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е идентифицирал
процедурата, за която подава оферта (стр.6).
3.3.2. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Т. 1) Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е
длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът не е декларирал
това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към
Агенция по вписванията (стр. 23).
3.3.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
3.3.3.1. стр. 19 – т. 1а)
Заявените от участника данни съответстват на стойността, посочена в ОПР за
съответната година като „Общо приходи от оперативната дейност”. Общият оборот
следва да се представи, като от посочената стойност се приспаднат т.2 Разходи за
придобиване на активи по стопански начин и т.3 Увеличение на запасите от продукция
на незавършеното производство.
3.4.Участникът е представил и заверени копия от Счетоводен баланс и ОПР за 2016
г.; Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на
26.05.2017 г., както и оригинал на Декларация, че участникът ще поддържа
валидността на застраховка „Професионална отговорност” през целия период
на договора.
3.5.Образец № 4 - Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - коректно попълнена.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
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Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и
чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет)
работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
4.

СТРОЙПРОЕКТ ООД.
Участникът е представил:
4.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
4.2.Образец № 2 - Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
4.3.Образец № 4 – ЕЕДОП – 2 бр.

Представени са два екземпляра, всеки от които е подписан от двамата
съдружници по отделно.
В първия ЕЕДОП, представен от стр. 5 до стр. 40, комисията констатира
следните нередовности:
4.3.1. Част ІІ: Информация за икономическия оператор; раздел А: Информация
за икономическия оператор
На стр. 9 участникът не е посочил отговор за буква д) относно представяне на
удостоверение за плащането социалноосигурителни вноски и на данъци. Не е посочен
уеб адрес. При липса на съгласие от страна на участника, в случай, че същият бъде
избран за изпълнител, възложителят няма да може да изпълни задълженията си по
чл.58, ал.8 от ЗОП във връзка с чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП и чл.67, ал.6 от ЗОП.
4.3.2. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
4.3.2.1. стр. 25 – т. 4)

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
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Посочен е само един коефициент в числово изражение, като не е уточнено
стойността за кой коефициент се отнася. В Раздел ІІІ: Правна, икономическа,
финансова и техническа информация, т. ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
от обявлението на настоящата обществена поръчка, в т.3 от Изискано минимално/ни
ниво/а, възложителят е посочил: „Участниците следва да са постигнали
положително съотношение между определени активи и пасиви към 31.12.2016г.
Възложителят ще прилага двата показателя за оценка: КОЛ и КБЛ. Начинът на
изчисляване на съотношението между активи и пасиви и минимално допустимите
стойности на това съотношение, над които се приема, че кандидатът или
участникът отговаря на изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са определени в
методиката по приложение № 2 на ППЗОП. Обстоятелствата се заявяват от
участниците в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и
финансово състояние; т.4).”
Изискуемата информация следва да е представена по следния начин:
(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността):
[КОЛ], [стойност]
[КБЛ], [стойност]

(уеб адрес, орган или
[……][……][……][……]

служба,

издаващи

документа,

точно

позоваване

на

документа):

Пояснение: Участникът следва да позове документа (например ГФО за 2016 г.)
относно предоставената информация, както и уеб адрес, ако същата е публикувана и
достъпна (например сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията).
Стойностите съответно на КОЛ и КБЛ следва да са не по-ниски от посочените в
Приложение № 2 от ППЗОП – Методика към чл.61, ал.1, т.3 от ЗОП за установяване на
минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви.
Във втория ЕЕДОП (от стр. 41 до стр. 70) вторият съдружник е декларирал
информация в част ІІІ: Основания за отстраняване, раздел А: Основания свързани с
наказателни присъди. Документът е попълнен коректно. Не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
4.4.Образец № 4 - Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - коректно попълнена.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и
чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет)
работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
5.

ЕКОЕФЕКТ-2008 ООД.
Номерацията на представените документи започва от № 3.
5.1.Образец № 1 – не е представен.
5.2.Образец № 2 - Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП.

Името на представляващия е изписано грешно.
Съгласно извършена справка в Търговския регистър към агенция по вписванията
относно актуално състояние на дружеството, т.2 следва да не се попълва.
5.3.Образец № 4 - ЕЕДОП.
5.3.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и
за възлагащия орган или възложителя
Настоящата процедура се провежда на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат на публикуване в ОВ на
ЕС. Участникът не е посочил номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е идентифицирал
процедурата, за която подава оферта.
5.3.2. Част ІІ: Информация за икономическия оператор; раздел А: Информация
за икономическия оператор
На стр. 8, на въпроса „дали икономическият оператор е регистриран в
официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат”, участникът е посочил отговор [ДА].
На стр. 9, буква а) участникът е посочил Удостоверение за вписване в ЦПРС, в
буква б) е посочил уеб адреса на регистъра, а в буква в) като основание за
регистрацията е посочил чл.19 от Закона за камарата на строителите.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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На въпроса на буква г) „регистрацията или сертифицирането обхваща ли
всички задължителни критерии за подбор”, участникът е посочил отговор [Да].
Посочената от участника информация се отнася за поставено изискване по чл.60,
ал.1 от ЗОП и следва да се посочи в Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност на
ЕЕДОП.
5.3.3. Част ІV; А: Годност.
5.3.3.1. стр.24 – т. 1)
Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е длъжен
да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът не е декларирал това
обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
5.3.3.2. стр. 24 – т.2)
Настоящата поръчка е с предмет строителство. Информацията следва да не се
попълва.
5.3.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
5.3.4.1. Стр. 25 – т.1а)
Заявените от участника данни съответстват на стойността, посочена в ОПР за
съответната година като „Общо приходи от оперативната дейност”. Общият оборот
следва да се представи, като от посочената стойност се приспаднат Разходи за
придобиване на активи по стопански начин и Увеличение на запасите от продукция на
незавършеното производство.
Не е попълнен среден оборот и броя на годините, за които същият следва да
бъде изчислен.
5.3.4.2. стр. 26- т. 2б)
Не е попълнен среден оборот и броя на годините, за които същият следва да
бъде изчислен.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
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5.3.4.3. Стр. 26 - т. 4)
Участникът е посочил:
КОЛ=1,006
КБЛ=0,159
Съгласно направените изчисления от комисията (приложение към настоящия
протокол), показателите са съответно:
КОЛ=0,76
КБЛ=0,16
Съгласно приложение № 2 към чл.31, ал.2 от ППЗОП, минимално допустимите
стойности, над които се приема, че участникът отговаря на изискването по чл.61, ал.1,
т.3 от ЗОП, са съответно:
КОЛ=1,5
КБЛ=1
Посочените от участника стойности на двата коефициента не покриват
изискването по чл.61, ал.1, т.3 от ЗОП, заложено от възложителя в обявлението на
настоящата поръчка.
5.3.4.4. Част ІV: Критерии за
професионални способности.

подбор;

раздел

В:

Технически

и

5.3.4.4.1. Стр. 27 - т. 1а)
Номерацията на посочените сходни дейности започва с числото „3”. Не е
посочена категорията на съответните обекти.
5.3.4.5. стр. 32 – т.11) и т.12)
Изискуемата информация е за поръчки за доставки. Настоящата поръчка е за
строителство. Полетата следва да не се попълват.
5.3.5. Част VІ: Заключителни положения.
5.3.5.1. Участникът не е посочил „съответната част, раздел/точка/1”,
за които дава официално съгласие на Община Силистра да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена в
части ІІ-V на ЕЕДОП.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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5.3.5.2. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП.
Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат на
публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил препратка към
публикация в ОВ на ЕС (например номер на обявлението в ОВ на ЕС).
5.4.Образец № 4 - Декларация по ЗИФОДРЮПДРС коректно попълнена.
Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и
чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет)
работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
Предвид обстоятелството, че участникът е декларирал налична регистрация в
официален списък на одобрените икономически оператори, на основание чл.104, ал.5,
изречение второ от ЗОП, в същия срок комисията изисква разяснения относно
заявените от участника данни, описани в т.5.3.2. от настоящия протокол и/или в
съответствие с разпоредбата на чл. 68 от ЗОП, да представи съответното
удостоверение.
На основание чл.104, ал.5, изречение второ от ЗОП, в същия срок комисията
изисква разяснения относно направените констатации в т. 5.3.4.3. от настоящия
протокол.
6.

ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП.

Номерацията на представените документи е непоследователна. Заявлението
съдържа документи, чиито страници са обозначени с един и същ пореден номер.
Участникът е представил Заверено копие от Договор за създаване на
обединение и Допълнително споразумение № 2 към Договор за създаване на
обединение, видно от които партньори в обединението са ПАРСЕК ГРУП ЕООД и
ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД. Определено е и лицето, което ще представлява ДЗЗД
ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП.
В т. ІІІ Разпределение на дейностите е посочено следното:
„Обхватът на дейностите се разпределя между партньорите, както следва:
3.1. ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД – осигурява изпълнението на:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
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•

50% от Строителни и монтажни работи (СМР), доставка на продукти,
материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и
монтажни работи;

•

Гаранционно поддържане на изпълнения и въведен в експлоатация обект;

3.2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД - осигурява изпълнението на:
•

50% от Строителни и монтажни работи (СМР), доставка на продукти,
материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и
монтажни работи;

•

Координиране и документиране
обществената поръчка;

•

Комуникация с Възложителя и осъществяване на контакти с трети
заинтересовани лица;

•

Подготовка на документи за въвеждането на обекта в експлоатация;

•

Гаранционно поддържане на изпълнения и въведен в експлоатация обект.”

на

дейностите

по

изпълнение

на

6.1.Образец № 1.
В колона „Стр. (от… до…)” номерацията е непоследователна.
6.2.Образец № 2 - Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП.
6.2.1. ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП – коректно попълнена.
6.2.2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД – деклараторът идентифицира дружеството като
участник в процедурата, а не като партньор в обединение участник.
6.2.3. ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД – коректно попълнена.
6.3.Образец № 4 - ЕЕДОП.
6.3.1. ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП. Документът е с номерация от 1 до 34.
6.3.1.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя
Настоящата процедура се провежда на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат на публикуване в ОВ на
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ЕС. Участникът не е посочил номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е идентифицирал
процедурата, за която подава оферта.
6.3.1.2. Част ІІ Информация за икономическия оператор, раздел А:
Информация за икономическия оператор
В графа „форма на участие” участникът коректно е попълнил информация
относно участието си в процедурата като обединение, съгласно представения договор
и анекс към същия. Посочено е и че всеки от участниците в обединението ще изпълни
50% от СМР.
6.3.1.3. Част ІV Критерии за подбор.
Участникът не е попълнил изискуемата информация. Във всички раздели и точки
само е пояснено, че същата се съдържа в ЕЕДОП на ПАРСЕК ГРУП ЕООД и
ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.
Съгласно чл. 59, ал.6 от ЗОП, „При участие на обединения, които не са
юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение
на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.”
Участникът не е попълнил изискуемата информация относно съответствието с
критериите за подбор, а само е посочил, че информацията е налична в ЕЕДОП на
ПАРСЕК ГРУП ЕООД и ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.
6.3.1.4. Част VІ: Заключителни положения.
6.3.1.4.1. Участникът
не
е
посочил
„съответната
част,
раздел/точка/1”, за които дава официално съгласие на Община
Силистра да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, предоставена в части ІІ-V на ЕЕДОП.
6.3.1.4.2. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от
ЗОП. Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат
на публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил препратка към
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публикация в ОВ на ЕС (например номер на обявлението в ОВ на
ЕС).
6.3.2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД.
6.3.2.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя
Дружеството не е посочило номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е
идентифицирало процедурата, за която обединението подава оферта.
6.3.2.2. Част ІІ Информация за икономическия оператор, раздел А:
Информация за икономическия оператор
В графа „форма на участие” участникът коректно е попълнил информация
относно участието си в процедурата като обединение, съгласно представения договор
и анекс към същия. Посочено е и че всеки от участниците в обединението ще изпълни
50% от СМР.
6.3.2.3. Част ІІ Информация за икономическия оператор, раздел В:
Информация относно ползването на капацитета на други субекти.
Информацията следва да бъде предоставена единствено в ЕЕДОП, представен от
обединението.
6.3.2.4. Част ІІ Информация за икономическия оператор, раздел Г:
Информация за подизпълнителите, чийто капацитет икономическия
оператор няма да използва
Информацията следва да бъде предоставена единствено в ЕЕДОП, представен от
обединението.
6.3.2.5. Част ІІІ Основания за изключване, раздел Г: Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка
Дружеството е идентифицирано като участник в процедурата, а не като партньор
в обединение – участник.
6.3.2.6. Част ІV Критерии за подбор, раздел А: Годност

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
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Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е длъжен
да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Дружеството не е декларирало това
обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
6.3.2.7. Част ІV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
6.3.2.7.1. т. 1а)
Заявените от дружеството данни за 2015 г. и 2016 г. съответстват на стойността,
посочена в ОПР за съответната година като „Общо приходи”. Общият оборот следва да
се представи като от посочената стойност се приспаднат Разходи за придобиване на
активи по стопански начин и Увеличение на запасите от продукция на незавършеното
производство.
6.3.2.7.2. т.1б)
Средният оборот следва да се преизчисли, съобразно данните от т. 1а).
6.3.2.7.3. т. 4) - Участникът не е попълнил изискуемата информация.
Съгласно направеното разпределение на дейностите в анекса към договора за
създаване на обединението, дружеството ще изпълнява 50% от всички предвидени
СМР. Предвид обстоятелството, че строителния процес е съвкупност от дейности,
които обхващат и закупуване на строителни материали, осигуряване на парични
средства за заплати и осигурителни задължения, дружеството следва да покрива
всички критерии за икономическо и финансово състояние.
6.3.2.8. Част VІ: Заключителни положения.
6.3.2.8.1. Участникът
не
е
посочил
„съответната
част,
раздел/точка/1”, за които дава официално съгласие на Община
Силистра да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, предоставена в части ІІ-V на ЕЕДОП.
6.3.2.8.2. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от
ЗОП. Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат
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на публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил препратка към
публикация в ОВ на ЕС (например номер на обявлението в ОВ на
ЕС).
6.3.3. ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.
6.3.3.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя
Дружеството не е посочило номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е
идентифицирало процедурата, за която обединението подава оферта.
6.3.3.2. Част ІІ Информация за икономическия оператор, раздел В:
Информация относно ползването на капацитета на други субекти.
Информацията следва да бъде предоставена единствено в ЕЕДОП, представен от
обединението.
6.3.3.3. Част ІІ Информация за икономическия оператор, раздел Г:
Информация за подизпълнителите, чийто капацитет икономическия
оператор няма да използва
Информацията следва да бъде предоставена единствено в ЕЕДОП, представен от
обединението.
6.3.3.4. Част VІ: Заключителни положения.
не
е
посочил
„съответната
част,
6.3.3.4.1. Участникът
раздел/точка/1”, за които дава официално съгласие на Община
Силистра да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, предоставена в части ІІ-V на ЕЕДОП.
6.3.3.4.2. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от
ЗОП. Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат
на публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил препратка към
публикация в ОВ на ЕС (например номер на обявлението в ОВ на
ЕС).
6.4.Образец № 4 - Декларация по ЗИФОДРЮПДРС коректно попълнена.
6.4.1. ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП – коректно попълнена.
6.4.2. ПАРСЕК ГРУП ЕООД – коректно попълнена..
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6.4.3. ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД – коректно попълнена.
Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и
чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет)
работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
7.

РОСАТОМ ЕООД
Участникът е представил:
7.1.Образец № 1 – Опис – коректно попълнен.
7.2.Образец № 2 - Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
7.3.Образец № 4 - ЕЕДОП.
7.3.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и
за възлагащия орган или възложителя.
7.3.1.1. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП.
Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат на
публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил номер на обявлението
в ОВ на ЕС и не е идентифицирал процедурата, за която подава оферта
(стр.5).
7.3.1.2. На стр. 9 участникът не е посочил отговор за буква д) относно
представяне на удостоверение за плащането социалноосигурителни
вноски и на данъци. При липса на съгласие от страна на участника, в
случай, че същият бъде избран за изпълнител, възложителят няма да
може да изпълни задълженията си по чл.58, ал.8 от ЗОП във връзка с
чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП и чл.67, ал.6 от ЗОП.
7.3.2. Част ІІІ: Основания за изключване; раздел Г: Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

На стр. 21 участникът е посочил, че се прилагат специфични национални
основания за изключване.
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7.3.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност.
Т. 1) Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е
длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът не е декларирал
това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към
Агенция по вписванията (стр. 24).
7.3.4. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията извърши
служебна проверка относно публикувани ГФО за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
7.3.4.1. стр.26 – т.4)
Предвид обстоятелството, че участникът е публикувал съкратен баланс и ОПР за
2016г., на основание чл. 104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията изисква
от участника да представи подробен баланс и ОПР за 2016 г.
7.3.5. Част ІV: Критерии за подбор; раздел В: Техническа и професионална
способност
7.3.5.1. стр. 27 – т.1а)
Не е посочена категорията на обектите.
7.3.5.2. Част VІ: Заключителни положения.
не
е
посочил
„съответната
част,
7.3.5.2.1. Участникът
раздел/точка/1”, за които дава официално съгласие на Община
Силистра да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, предоставена в части ІІ-V на ЕЕДОП.
7.3.5.2.2. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от
ЗОП. Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат
на публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил препратка към
публикация в ОВ на ЕС (например номер на обявлението в ОВ на
ЕС).
7.4.Образец № 4 - Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - коректно попълнена.
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Предвид направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и
чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията предоставя на участника възможност в срок от 5 (пет)
работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
На основание чл.104, ал.5, изречение второ от ЗОП, в същия срок комисията
изисква разяснения относно направените констатации в т. 7.3.2. от настоящия
протокол.

Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички
кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, кандидатите и
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
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В изпълнение на т.8 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г. на Кмета на Община
Силистра д-р Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина
Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”.
Настоящият протокол е изготвен на 11.10.2017 г. на основание чл.54, ал.7 от
ППЗОП и подписан, както следва:

Председател:
_________п____________

инж. Тихомир Петров Борачев

Членове:
1.инж. Весела Димитрова Тодорова

_________п____________

2. Йорданка Йорданова Владимирова

_________п____________

3. Мирослав Ангелов Калинов

_________п____________

4. Николай Михайлов Николов

_________п____________
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