ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1018 от 20.06.2018 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Ю.Н.Н., за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на участниците в
обществена поръчка с предмет „Техническа помощ при управление на проект „Silistra – Eco – friendly –
Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари –
Силистра“, финансиран със средства от Програма Interreg V – A Румъния – България 2014-2020 г.”.
На 20.06.2018 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1018 от 20.06.2018 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Ю.Н.Н. за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Техническа помощ при управление на проект
„Silistra – Eco – friendly – Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в
трансгранична зона Наводари – Силистра“, финансиран със средства от Програма Interreg V – A
Румъния – България 2014-2020 г.”.
Определената със Заповед № ЗК-1018 от 20.06.2018г. комисия е в следния състав:
Председател: инж. Т.П.Б. – Зам. - кмет «Устройство на територията» при Община Силистра.
Членове:
1. Н.М.Н. – Директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. инж. Т.Е.Ст. – н-к отдел „Европейски проекти и програми” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия регистър
за лицата подали оферти за участие. За участие в определения срок са получени оферти от:
1.„ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 4475 от 15.06.2018г. в 10:02ч.;
2.„АБЕРОН” ООД, гр. София, с Вх. №К- 4509 от 18.06.2018г. в 10:19ч.;
3.„ФРИБУЛ” ООД, гр. Варна, с Вх. №К- 4555 от 19.06.2018г. в 10:18ч.;
4.„БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД, гр. София, с Вх. №К- 4556 от 19.06.2018г. в 10:21ч.;
5.„АНИСА-М” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 4561 от 19.06.2018г. в 10:42ч.
На заседанието присъства г-н Б.Ст.Д. - упълномощен представител на участника „АНИСА-М” ЕООД, който
се вписа в Регистъра на присъствалите лица при отваряне на офертите.
Председателят на комисията, изчете гласно заповедта за работа на комисията и Списъка на получените
оферти за участие в обществената поръчка, след което председателят и членовете на комисията попълниха и
подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки и продължи своята работа, като пристъпи към отваряне на
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офертите по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието им, както следва:
I. Оферта с Вх. №К- 4475 от 15.06.2018г. на участника „ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
параметри". Г-н Давидов подписа плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
Представителя на участника „АНИСА-М” ЕООД, заяви, че желае да подписва само запечатаните пликовете с
ценовите параметри на участниците в процедурата, но не и техните технически предложения.
II. Оферта с №К- 4509 от 18.06.2018г. на участника „АБЕРОН” ООД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
параметри". Г-н Давидов подписа плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
III. Оферта с Вх. №К- 4555 от 19.06.2018г на участника „ФРИБУЛ” ООД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
параметри". Г-н Давидов подписа плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
IV. Оферта с Вх.№К- 4556 от 19.06.2018г. на участника „БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържанието й: документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и описи на
представените документи за всяка от обособените позиции, както и отделни запечатани пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис "Предлагани ценови параметри". Г-н Давидов подписа плика с надпис "Предлагани ценови
параметри".
V. Оферта с Вх.№К- 4561 от 19.06.2018г на участника „АНИСА-М” ЕООД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържанието й: документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и опис на
представените документи, както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
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параметри".
След извършване на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи работата си на закрити заседания (от 26.06.2018 г., 02.07.2018 г. и 04.07.2018 г.), за
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, и преценка за съответствието им с изискванията за
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията установи следното:
I. „ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД:
За съдържащите се в опаковката документи, участникът прилага комплект от следните документи:
1.
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител;
3.
Техническо предложение, съдържащо:
a.
Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец, включително приложение съдържащо
Организация за изпълнение на поръчката;
b.
Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
c.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец;
d.
Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец;
e.
Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП;
4.
Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
Комисията установи в еЕЕДОП:
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
Възложителя, липсват данни – номер на процедурата в АОП („National Official Journal”) – следва да се
приведе в съответствиe;
2. Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор, т.д)
Икономическият оператор декларира, че не може да представи удостоверение за платени
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка,
съответно не са вписани уеб адреса, органа или службата, издаваща документа, ако информация е достъпна в
електронен формат – следва да се приведе в съответствие;
3. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
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или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В);
5. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на
критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите
документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III, раздел В);
6. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
7. по отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оперетор в Част IV, раздел А,
декларира конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката, за изисквания брой
финансови години, който покрива минималните изисквания на възложителя;
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, икономическият
оператор, декларира изпълнение на услуга, с предмет, идентичен и сходен с предмета на поръчката,
изпълнена в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата;
9. В Част IV, раздел В, относно персонала, който ще изпълни поръчката, икономическият оперетор
декларира:
9.1. Ръководител на екип:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право» и
„Икономика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления,
утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
- общ професионален опит по специалността – повече от 5 (пет) години;
- опит като ръководител на екип при управление и отчитане на инфраструктурен проект;
- притежава сертификат за владеене на английски език на ниво С1, съгласно Единните европейски критерии
за познания по езици.
10.2. Юрист:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от
2002 г.;
- общ професионален опит – повече от 3 (три) години юридически опит.
- опит при прилагане на европейското и българско законодателство, свързано с управление и отчитане на
проект;
- опит в разработването на тръжни документации и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП (в
сила от 15.04.2016).
10.3. Експерт в областта на пътното строителство:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност “Транспортно строителство”;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години.
- професионален опит в проектирането на повече от един обект от пътната инфраструктура.
10.4. Финансист:
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- образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление «Икономика»,
съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с
ПМС №125 от 2002 г.; специалност «Прогнозиране и планиране на икономическите системи»;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години;
- опит като финансист при отчитане на проект.
10.5. Координатор:
- Образователно – квалификационна степен „Магистър“ в област „Икономика”, съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
- Опит на сходна позиция в екип за управление, изпълнение и отчитане на проект.
- относно Владеене на английски език са вписани данни за притежаване на Сертификат, издаден от “Pharos”
Schools of languages and Computing, но липсват данни за придобито ниво минимум С1, съгласно Единните
европейски критерии за познания по езици - следва да се приведе в съответствие.
Относно констатираната липса, непълнота и несъответствие на информацията в представения еЕЕДОП,
комисията взе решение, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът да представи нов еЕЕДОП,
който съдържа променена и/или допълнена информация.
II. „АБЕРОН” ООД
За съдържащите се в опаковката документи, участникът прилага комплект от следните документи:
1.
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител;
3.
Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец,
включително приложение съдържащо Организация за изпълнение на поръчката;
4.
Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, комисията
установи, че представеният еЕЕДОП е подписан електронно от едно от задължените лица по смисъла на чл.
40 от ППЗОП.
Липсва деклариране на обстоятелствата, свързани със задължителните основания за отстраняване по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП от задълженото по закон лице по по чл. 54, ал. 2 и чл. 55,
ал. 3 ЗОП – А. Р. Т., което е непълнота на информация относно изискванията за лично състояние, като
следва да бъде отстранена по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП от участника. (Съгласно чл. 41, ал. 1,
когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице,
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или
при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата).
Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
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Комисията установи:
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
Възложителя, липсват данни – номер на процедурата в АОП („National Official Journal”) – следва да се
приведе в съответствие;
2. В Част II, раздел Б, т. д), не са посочени уеб адреса, органа или службата, издаваща документа по
отношение на плащането на данъци и социалноосигурителни вноски - следва да се приведе в съответствие;
3. Икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В);
5. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на
критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите
документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III, раздел В);
6. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
7. По отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оператор в Част IV, раздел А,
декларира Общ годишен оборот, за 2014г., 2015г. и 2016г.
Съгласно Решение № ЗК - 896 от 04.06.2018г. на възложителя за одобряване на обявление за изменение
или допълнителна информация, необходимите данни за съответствие с поставеното изискване за
икономическо и финансово състояние - Оборот, попадащ в сферата на обхвата на поръчката, се декларират в
част IV, раздел ,,Б“, т.2а на ЕЕДОП.
Предвид изложеното по – горе по отношение на „отчетния период” и датата на откриване на настоящата
процедура, икономическото и финансовото състояние на лицата, участващи в обществената поръчка, следва
да се преценява за периода – 2015г./2016г./2017г. Данните и информацията за отченния период, следва да се
приведе в съответствие с изискванията.
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, икономическият
оператор, декларира изпълнение на услуга, с предмет, идентичен и сходен с предмета на поръчката,
изпълнена в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата;
9. В Част IV, раздел В, относно персонала, който ще изпълни поръчката, икономическият оператор
декларира:
9.1. Ръководител на екип:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Администрация и
управление» и „Икономика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
- общ професионален опит по специалността – повече от 5 (пет) години;
- опит като ръководител на екип при управление и отчитане на инфраструктурен проект;
- притежава сертификат за владеене на английски език на ниво С1, съгласно Единните европейски
критерии за познания по езици.
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9.2. Юрист:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от
2002 г.;
- общ професионален опит – повече от 3 (три) години юридически опит.
- опит при прилагане на европейското и българско законодателство, свързано с управление и отчитане на
проект;
- опит в разработването на тръжни документации и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП (в
сила от 15.04.2016).
9.3. Експерт в областта на пътното строителство:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност “Транспортно строителство”;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години.
- професионален опит в проектирането на повече от един обект от пътната инфраструктура.
9.4. Финансист:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Икономика»,
съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с
ПМС №125 от 2002 г.; специалност «Счетоводна отчетност»;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години;
- опит като финансист при отчитане на проект.
9.5. Координатор:
- Образователно – квалификационна степен „Магистър“ в област „Право”, съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
- Опит като координатор в екип за управление, изпълнение и отчитане на проект.
- Владеене на английски език - ниво минимум С1, съгласно Единните европейски критерии за познания по
езици.
След направена служебна справка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, комисията
установи, че представеният еЕЕДОП от посоченото „трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП –
«Геоконструкт” ООД, е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Комисията установяви в еЕЕДОП следното:
1. В Част II, раздел Б, т. д), не са посочени уеб адреса, органа или службата, издаваща документа по
отношение на плащането на данъци и социалноосигурителни вноски - следва да се приведе в съответствие;
2. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В);
3. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор, не е укрил7такава информация, може без забавяне да
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предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да
упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя
(Част III, раздел В);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
5. По отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оператор в Част IV, раздел А,
декларира Общ годишен оборот, за 2015г., 2016г. и 2017г.
Съгласно Решение № ЗК- 896 от 04.06.2018г. на възложителя за одобряване на обявление за изменение
или допълнителна информация, необходимите данни за съответствие с поставеното изискване за
икономическо и финансово състояние - Оборот, попадащ в сферата на обхвата на поръчката, се декларират в
част IV, раздел ,,Б“, т.2а на ЕЕДОП - следва да се приведе в съответствие с изисквания.
6. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, икономическият
оператор, декларира изпълнение на инфраструктурен проект за обект:. „Строителство, реконструкция и
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях“, с. Хайредин и
с. Михайлово”. От изложената информация за комисията, не става ясно каква дейност от изпълнението
на обекта е изпълнявало «Геоконструкт” ООД, съответно за кой критерий от настоящата процедура се
отнася информацията. Следва да се приведе в съответствие.
Относно констатираната липса, непълнота и несъответствие на информацията в представените
еЕЕДОПи, комисията взе решение, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът и «третото лице»,
да представят нови еЕЕДОП, които съдържат променена и/или допълнена информация.
III. „ФРИБУЛ” ООД
За съдържащите се в опаковката документи, участникът прилага следните документи:
1.
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител;
3.
Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец,
включително приложение съдържащо Организация за изпълнение на поръчката;
4.
Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Участникът прилага:
- Заверено копие на карта за идентификация по Булстат;
- Заверено копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015;
- Заверено копие на за пълна проектантска правоспособност, издадено от КАБ – 2бр.;
- Заверено копие на Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството-3бр;
- Служебна бележка от Адвокатска коллегия – Варна; - заверено копие;
- Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от КИИП;
- Сертификат за оценителска правоспособност – заверено копие;
- Диплома за образователна и научна степен «доктор» по научна специалност «Икономика и
управление» - заверено копие.
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След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният еЕЕДОП от участника не е подписан от задължените лица по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП – следва де се приведе в съответствие с изискванията на ЗОП. Форматът в който е предоставен, не
позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
Съгласно Част V на документацията за участие - «Указания за попълване и представяне на ЕЕДОП»,
еЕЕДОП в PDF формат трябва да се подпише с електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 54,
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се
отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост
от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в
отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Комисията установи в еЕЕДОП:
1. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор, т.д)
Икономическият оператор не посочва уеб адреса, органа или службата, издаваща документа по отношение на
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски - следва да се приведе в съответствие;
2. Икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г);
3. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част III, раздел А, Б и
В);
4. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на
критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите
документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III, раздел В);
5. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
6. По отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оператор в Част IV, раздел А,
декларира Конкретен годишен оборот, за 2015г. и 2016г.;
7. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, икономическият
оператор, декларира изпълнение на дейност в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е
подадена офертата на участника по „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на
проектни предложения, включени в инвестиционната програма за изпълнение на „Интегриран проект за
градско възстановяване и развитие“ (ИПГВР) на град Добрич“………….”.
След обсъждане, комисията счита, че изпълнената дейност посочена от участника, е с предмет, който не
отговаря на минималните изисквания към техническите и професионалните способности заложени
предварително от възложителя. Съгласно Част III, б). Б. Критерии за подбор, т. 2.1., Под дейност с
предмет, сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка за целите на поръчката е
„Управление и/или изпълнение и/или отчитане на инфраструктурен/и проект/и».
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8. В Част IV, раздел В, относно персонала, който ще изпълни поръчката, икономическият оператор
декларира:
8.1. Ръководител на екип:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Архитектура,
строителство и геодезия», при поставено минимално изискване за професионално направление «Право»,
«Администрация и управление» и/или «Икономика», съгласно Класификатор на областите на висше
образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.;
- общ професионален опит по специалността – повече от 5 (пет) години в професионално направление
«Архитектура, строителство и геодезия», направление, което не включено в условията на настоящата
процедура;
- няма посочена информация и данни за придобит опит като ръководител на екип при управление и
отчитане на инфраструктурен проект, като под «инфраструктурен проект», следва да се разбира опит, без
оглед на финансирането и отчитането на проекта, като една от дейностите му е била СМР на
инфраструктурен обект –
- няма посочена информация и данни за владеене на английски език на ниво С1, съгласно Единните
европейски критерии за познания по езици.
От изложената инфорация, комисията счита, че лицето не отговаря на минималните изисквания към
техническите и професионалните способности заложени предварително от възложителя!
8.2. Юрист:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от
2002 г.;
- общ професионален опит – повече от 3 (три) години юридически опит;
- няма посочена информация и данни за опит при прилагане на европейското и българско законодателство,
свързано с управление и/или изпълнение и/или отчитане на минимум един проект.
8.3. Експерт в областта на пътното строителство:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност “Транспортно строителство”;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години;
- притежава професионален опит в проектирането на обект/строеж от пътната инфраструктура.
8.4. Финансист:
- образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление «Икономика», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от
2002 г.; специалност «Икономика и управление (по отрасли)»;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години;
- няма посочена информация и данни за придобит опит като финансист при отчитане на проект.
8.5. Координатор:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Архитектура,
строителство и геодезия», при поставено минимално10изискване в област „Социални, стопански и
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правни науки”, професионални направления: „Политически науки”, „Право”, „Администрация и управление”
и/или „Икономика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.;
- общ професионален опит по специалността – повече от 5 години в професионално направление
«Архитектура, строителство и геодезия», направление, което не е включено в условията на настоящата
процедура;
- няма посочена информация и данни за придобит опит като координатор или сходна позиция в екип за
управление, изпълнение и отчитане на проект.
- няма посочена информация и данни за владеене на английски език на ниво С1, съгласно Единните
европейски критерии за познания по езици.
От посочената – декларирана информация в електонно подписания еЕЕДОП на посоченото „трето лице” по
смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, което ще заема позиция - Юрист в екипа за изпълнение на поръчата, се
установява, че:
1. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор, в
т.д) е декларирано, че не може да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и
данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган да получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка, съответно не посочва уеб адреса,
органа или службата, издаваща документа по отношение наказателни присъди и плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски - следва да се приведе в съответствие;
2. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част III, раздел А, Б и
В);
3. В Част III, раздел В, лицето декларира, че не е виновно за подаване на неверни данни при предоставянето
на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на
критериите за подбор, не е укрило такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите
документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитало да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя;
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
5. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, е вписана информация
за:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от
2002 г.;
- общ професионален опит – повече от 3 (три) години юридически опит;
- няма посочена информация и данни за опит при прилагане на европейско и българско законодателство,
свързано с управление и/или изпълнение и/или отчитане на минимум един проект.
Форматът в който е предоставен еЕЕДОП, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
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От посочената – декларирана информация в еЕЕДОП на посоченото „трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1
от ЗОП, което ще заема позиция - Експерт в областта на пътното строителство в екипа за изпълнение на
поръчата, се установява, че еЕЕДОП не е подписан от лицето – следва де се приведе в съответствие с
изискванията на ЗОП. Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание.
Същият е попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
Комисията установи:
1. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор, в
т.д) е декларирано, че не може да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и
данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган да получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка, съответно не посочва уеб адреса,
органа или службата, издаваща документа по отношение наказателни присъди и плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски - следва да се приведе в съответствие;
2. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част III, раздел А, Б и
В);
3. В Част III, раздел В, лицето декларира, че не е виновно за подаване на неверни данни при предоставянето
на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на
критериите за подбор, не е укрило такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите
документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитало да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя;
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
5. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, е вписана информация
за:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност “Транспортно строителство”;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години;
- няма посочена информация и данни за придобит професионален опит в проектирането на минимум един
обект от пътната инфраструктура.
- притежава професионален опит в проектирането на обект/строеж от пътната инфраструктура.
От посочената – декларирана информация в еЕЕДОП на посоченото „трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1
от ЗОП, което ще заема позиция – Финансист в екипа за изпълнение на поръчата, се установява, че еЕЕДОП
не е подписан от лицето – следва де се приведе в съответствие с изискванията на ЗОП .Форматът в който е
предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен, чрез системата за
еЕЕДОП.
Комисията установи:
1. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия оператор, в
т.д) е декларирано, че не може да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и
данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган да получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка, съответно не
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посочва уеб адреса, органа или службата, издаваща документа по отношение наказателни присъди и
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски - следва да се приведе в съответствие;
2. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част III, раздел А, Б и
В);
3. В Част III, раздел В, лицето декларира, че не е виновно за подаване на неверни данни при предоставянето
на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на
критериите за подбор, не е укрило такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите
документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитало да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя;
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
5. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, е вписана информация
за:
- образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление «Икономика», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125
от 2002 г.; специалност «Икономика и управление (по отрасли)»;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години;
- няма посочена информация и данни за придобит опит като финансист при отчитане на проект.

Относно констатираната липса, непълнота и несъответствие на информацията в представените
еЕЕДОПи, комисията взе решение, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът и «третите лица»,
да представят нови еЕЕДОП, който съдържат променена и/или допълнена информация.
III. „БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД
За съдържащите се в опаковката документи, участникът прилага комплект от следните документи:
1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител;
3.Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец, включително
приложение съдържащо Организация за изпълнение на поръчката;
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
Комисията установи в еЕЕДОП:
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1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
Възложителя, липсват данни – номер на процедурата в АОП („National Official Journal”) – следва да се
приведе в съответстви;
2. В Част I: Информация относно процедурата за възлагане на обществена –поръчка - Type of procedure – не е
вписана информация за вида на процедурата – „Not specified”– следва да се приведе в съответствие;ъ
3. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В);
5. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на
критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите
документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III, раздел В);
6. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
7. по отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оперетор в Част IV, раздел А,
декларира конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката, като съответния раздел
е попълнен 3 (три) пъти, за една и съща финансова година 01.01.2015г. - 31.12.2015г., с различни стойности
– следва да се приведе в съответствие;
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, икономическият
оперетор, декларира повече от една изпълнена услуга, с предмет, идентичен и сходен с предмета на
поръчката, изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата;
9. В Част IV, раздел В, относно персонала, който ще изпълни поръчката, икономическият оперетор
декларира:
9.1. Ръководител на екип:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право» и
„Икономика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления,
утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
- общ професионален опит по специалността – повече от 5 години;
- опит като ръководител на екип при управление и отчитане на повече от един инфраструктурен проект;
- притежава ниво С1 за владеене на английски език, съгласно Единните европейски критерии за познания по
езици.
9.2. Юрист:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от
2002 г.;
- общ професионален опит – повече от 3 (три) години юридически опит.
- опит при прилагане на европейското и българско законодателство, свързано с управление и отчитане на
проекти;
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- опит в разработването на тръжни документации и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП (в
сила от 15.04.2016).
9.3. Експерт в областта на пътното строителство:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност “Пътно строителство и мостове”;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години.
- професионален опит в проектирането на повече от един обект от пътната инфраструктура.
9.4. Финансист:
- образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление «Икономика»,
съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с
ПМС №125 от 2002 г.; специалност «Счетоводство и контрол»;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години;
- опит като финансист при отчитане на проект.
9.5. Координатор:
- Образователно – квалификационна степен „Магистър“ в област „Икономика”, съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
- Опит като координатор в екип за управление, изпълнение и отчитане на проекти;
- ниво на владеене на английски език - С1, съгласно Единните европейски критерии за познания по езици.
Относно констатираната липса, непълнота и несъответствие на информацията в представения еЕЕДОП,
комисията взе решение, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът да представи нов еЕЕДОП,
който съдържа променена и/или допълнена информация.
IV. „АНИСА-М” ЕООД
За съдържащите се в опаковката документи, участникът прилага комплект от следните документи:
1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител;
3.Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец, включително
приложение съдържащо Организация за изпълнение на поръчката;
4.Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
Комисията установи в еЕЕДОП:
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1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
Възложителя, липсват данни – номер на процедурата в АОП („National Official Journal”) – следва да се
приведе в съответствие;
2. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г);
3. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В);
4. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на
критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави придружаващите
документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III, раздел В);
5. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства 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 (Част III, раздел Г);
6. по отношение на икономическото и финансово състояние, икономическият оператор в Част IV, раздел А,
декларира конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката, за изисквания брой
финансови години, който покрива минималните изисквания на възложителя;
7. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, икономическият
оперетор, декларира повече от една изпълнена услуга, с предмет, идентичен и сходен с предмета на
поръчката, изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата;
8. В Част IV, раздел В, относно персонала, който ще изпълни поръчката, икономическият оперетор
декларира:
8.1. Ръководител на екип:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от
2002 г.;
- общ професионален опит по специалността – повече от 5 (пет) години;
- опит като ръководител на екип при управление и отчитане на инфраструктурен проект;
- владеене на английски език на ниво С1, съгласно Единните европейски критерии за познания по езици.
8.2. Юрист:
- образователно – квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление «Право», съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от
2002 г.;
- общ професионален опит – повече от 3 (три) години юридически опит.
- опит при прилагане на европейското и българско законодателство, свързано с управление и отчитане на
проекти;
- опит в разработването на тръжни документации и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП (в
сила от 15.04.2016).
8.3. Експерт в областта на пътното строителство:
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- образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност “Транспортно строителство”;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години.
- професионален опит в проектирането на повече от един обект от пътната инфраструктура.
8.4. Финансист:
- образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление «Икономика»,
съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с
ПМС № 125 от 2002 г.; не е посочена специалност – следва да се приведе в съответствие;
- общ професионален опит по специалността – повече от 3 (три) години;
- опит като финансист при отчитане на проекти.
8.5. Координатор:
- Образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ в област „Икономика”, съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
- Опит като координатор в екип за управление, изпълнение и отчитане на проекти;
- ниво на владеене на английски език - С1, съгласно Единните европейски критерии за познания по езици.
Относно констатираната липса и непълнота на информацията в представения еЕЕДОП, комисията взе
решение, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът да представи нов еЕЕДОП, който съдържа
променена и/или допълнена информация.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол, комисията изисква допълнителните документи от
участниците, с които да отстранят установените липса, непълнота и несъответствия.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.Документите следва да се
представят в деловодството на Община Силистра.
За второто открито заседание на комисията и отваряне на Ценовите предложения, участниците ще бъдат
уведомени чрез съобщение, публикувано на електронната страница на Община Силистра в Профил на
купувача - http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=440.
Настоящият протокол е съставен на 06.07.2018г.

Председател: инж. Т.Б.

______П__________

Членове:
1. Н.Н.

______П__________
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2. инж. Т.Ст. ______П__________

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП!
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