СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН ТРИАДИЦА
Открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Ново строителство, ремонт,
реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд,
техническата и пътна инфраструктура на Район Триадица, Столична община“, по две обособени позиции

П Р О Т О К О Л №1
от проведено публично заседание и последващи заседания за разглеждане на документите
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в Открита процедура за
сключване на Рамково споразумение с предмет: „Ново строителство, ремонт, реконструкция,
рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд,
техническата и пътна инфраструктура на Район Триадица, Столична община“, по две обособени
позиции, с цел констатиране съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя

Днес, 09.06.2020 г. в заседателната зала на Район Триадица – СО, находяща се на
третия етаж (стая №301) в административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Алабин“
№54, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РТР20-РД9113/09.06.2020 г. на Заместник - кмета на Район Триадица – СО (оправомощен по силата на
Заповед №РТР20-РД56-163/02.06.2020 г. на Възложителя) за провеждане на Открита
процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Ново строителство,
ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната
инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Район
Триадица, Столична община“, по две обособени позиции: обособена позиция №1: „Ново
строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от
социалната инфраструктура и сградния фонд на Район Триадица - СО“ и обособена
позиция №2: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти на
техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Триадица - СО“,
открита с Решение № РТР20-РД93-1 от 23.03.2020 г. на Кмета на Район Триадица - СО.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния
състав:
Председател: инж. Елена Димитрова – Началник-отдел „ИИБЕ“ в администрацията
на Район Триадица - СО
Членове:
1. арх. Вангел Михалев – Главен експерт в отдел „УТКРКС“ в администрацията на
Район Триадица - СО;
2. Тодор Павлов – Началник-отдел „ФСД“ в администрацията на Район Триадица СО;
3. инж. Михаил Павлов – външен експерт, строителен инженер със специалност
„Строителство на сгради и съоръжения“;
4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист;
5. инж. Любомир Илиев – Главен инженер на Район Триадица - СО;
6. Стефания Петрова – юрисконсулт в отдел „ПНОЧР“ в Район Триадица - СО.
Резервни членове:
1. Калоян Георгиев – Главен юрисконсулт на Район Триадица - СО;
2. Камелия Пандалиева – Главен специалист в отдел „ФСД“ в администрацията на
Район Триадица – СО.

Предвид обстоятелството, че всички горепосочени редовни членове на Комисията
присъстват на провежданото открито заседание, което предпоставя наличието на кворум и
мнозинство за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя,
определените резервни членове не присъстват и не вземат участие в работата на помощния
орган на днешното му заседание.
Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата, при
спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на
Председателя на Комисията от служител в деловодството на Район Триадица в 10:45 часа.
На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от
ППЗОП, присъстват:
- Стойка Иванова Чоновска – упълномощен представител на ДЗЗД „Триадица
Комфорт 2020“;
- Ива Стефанова Петрова – упълномощен представител на ДЗЗД ,,КТ Строй“;
- Свилен Иванов Чичев – представляващ ДЗЗД „Страндарт груп“;
- Димитър Милчев Димитров – упълномощен представител на ДЗЗД „Триадица
2020“.
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания
по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не
присъстват/не изпращат представители на днешното заседание на Комисията.
Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално
закъснели представители на Участниците и/или средствата за масово осведомяване, откри
заседанието в 11:15 часа и след легитимирането на присъстващите представители на
Участниците в процедурата, ги запозна със съдържанието на Заповед № РТР20-РД9113/09.06.2020 г. на Заместник – кмета на Район Триадица - СО, а членовете на Комисията –
със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на
офертите, с цел узнаване от тяхна страна на имената (фирмените наименования) на
Участниците, депозирали оферти за участие в процедурата в рамките на публично
оповестения в Обявлението за поръчка краен срок – 17:00 ч. на 08.06.2020 г., а именно:
№

УЧАСТНИК

Вх. №, дата и час на
подаване

Обособена
позиция

1.

„ГРАДИВ“ ООД,
гр. София, ул. „Владимир Балан“, Складовопроизводствена зона – Слатина, п.к. 7

№ РТР20-ТД26-1120 от
08.06.2020 г., подадена в
10:35 ч.

№1

2.

ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“
гр. Петрич, ул. „Места“ №22

№ РТР20-ТД26-1122 от
08.06.2020 г., подадена в
11:01 ч.

№1

„ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД
гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №16,
бл. 155, ет. 1
КОНСОРЦИУМ „АКВА 2“
гр. София, Район Красно село, ул.
„Владайска“ №75, ет. 1

№ РТР20-ТД26-1123 от
08.06.2020 г., подадена в
11:14 ч.

№1

№ РТР20-ТД26-1130 от
08.06.2020 г., подадена в
13:54 ч.

№2

5.

„БУЛСТРОЙ – МОНТАЖИ“ ЕООД
гр. София, ул. „Козлодуй“ №8

6.

ДЗЗД „КТ СТРОЙ“
гр. София, бул. „Витоша“ №188

№ РТР20-ТД26-1131 от
08.06.2020 г., подадена в
13:56 ч.
№ РТР20-ТД26-1133 от
08.06.2020 г., подадена в
14:15 ч.

3.

4.

№1

№1
2

7.

„Б&Б СТРОИТЕЛИ“ ДЗЗД
гр. София, Район Овча купел, ж.к.
„Горна баня“, ул. „Жамбилица“ №16

8.

„ПСТ ГРУП“ ЕАД
гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114

9.

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ПАРС 2020“
с. Борово, Стопански двор

10.

„ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД
с. Горни Богров, Хан Богров №13

№ РТР20-ТД26-1134 от
08.06.2020 г., подадена в
14:36 ч.
№ РТР20-ТД26-1135 от
08.06.2020 г., подадена в
14:51 ч.
№ РТР20-ТД26-1136 от
08.06.2020 г., подадена в
15:12 ч.
№ РТР20-ТД26-1137 от
08.06.2020 г., подадена в
15:38 ч.

№1

№2

№1

№2

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД
гр. София, ж.к. „Красна поляна“, бул.
„Вардар“ № 24, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1
ДЗЗД „ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“
гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 92,
ет. 1

№ РТР20-ТД26-1138 от
08.06.2020 г., подадена в
15:51 ч.

№1

№ РТР20-ТД26-1139 от
08.06.2020 г., подадена в
16:01 ч.

№1

13.

„СТАНДАРТ ГРУП“ ДЗЗД
Гр. София, ул. „Костур“ № 18

14.

„НСК СОФИЯ“ ЕООД
гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 133,
ет. 8, ателие 26

15.

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
Гр. София, ул. „Никола Образописов“ №12

№ РТР20-ТД26-1140 от
08.06.2020 г., подадена в
16:03 ч.
№ РТР20-ТД26-1142 от
08.06.2020 г., подадена в
16:10 ч.
№ РТР20-ТД26-1143 от
08.06.2020 г., подадена в
16:22 ч.
№ РТР20-ТД26-1144 от
08.06.2020 г., подадена в
16:25 ч.
№ РТР20-ТД26-1145 от
08.06.2020 г., подадена в
16:26 ч.

11.

12.

16.

17.

18.

„СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“
ДЗЗД
гр. София, ул. „Сини вир“ № 15
„ТРИАДИЦА ИНФРАСТРУКТУРНИ
ОБЕКТИ“ ДЗЗД
гр. София, ул. „Сини вир“ № 15
ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРИАДИЦА“
гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Фредерик Ж.
Кюри“ № 2А, ет. 4, офис 8

№ РТР20-ТД26-1146 от
08.06.2020 г., подадена в
16:40 ч.

№1

№1

№2

№1

№2

№1

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на
конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
I. Приключвайки описаните процедурни действия и след направени уточнения
относно редовността на офертите, а именно:
(1) всички са представени в срок,
(2) в запечатани, непрозрачни опаковки, които са
(3) с ненарушена цялост,
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Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите на
гореиндивидуализираните Участници, спазвайки следната процедурна последователност:
1. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1120 от 08.06.2020 г., подадена от „ГРАДИВ“
ООД за обособена позиция №1
Първото, извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори
външната опаковка, съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната
комплектуваност и наличието на изискуемите документи, както и отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като констатира, че представената от „Градив“ ООД оферта е подредена по
указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника.
Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на
процедурата, трима от членовете на Комисията подписаха плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“, след което и Техническото предложение, съдържащо се в
опаковката с офертата беше подписано от тях в цялост.
След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност се възползва
представителя на ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“.
2. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1122 от 08.06.2020 г., подадена от ДЗЗД
„ТРИАДИЦА 2020“ за обособена позиция №1
След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите документи,
включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника,
след което трима от членовете на помощния орган подписаха плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията подписаха в цялост и
Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност се възползва
представителя на ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“.
3. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1123 от 08.06.2020 г.,
„ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД за обособена позиция №1

подадена от

След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на
комплектуването на офертата, направено от страна на този от Участниците в процедурата и
установяване наличие в съдържанието ѝ на изискуемите на основание ППЗОП документи,
включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
4

параметри“, Председателят на комисията оповести документите, съставляващи в тяхната
съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Обединението.
В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в ППЗОП, плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, съдържащи се в опаковката
с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима членове на Комисията.
След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“, като от тази възможност, предоставена му в ППЗОП се възползва
представителя на ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“.
4. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1130 от 08.06.2020 г.,
КОНСОРЦИУМ „АКВА 2“ за обособена позиция №2

подадена от

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на четвъртия от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание
ППЗОП документи, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника,
след което трима от нейните членове подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Членовете на Комисията подписаха в цялост и Техническото
предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, но никой от тях не се възползва от
така предоставената им възможност.
5. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1131 от 08.06.2020 г., подадена от „БУЛСТРОЙ –
МОНТАЖИ“ ЕООД за обособена позиция №1
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на
офертата, представена от този от Участниците и установяване наличие в съдържанието ѝ на
изискуемите на основание ППЗОП документи, включително и на отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на комисията
оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с
офертата на „Булстрой – Монтажи“ ЕООД.
В изпълнение на разпоредбите, разписани в ППЗОП, плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, съдържащи се в опаковката
с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима членове на Комисията.
Приключвайки с извършването на посочените действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност
частично (подписвайки само плика с Ценовото предложение) се възползва представителя на
ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“.
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6. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1133 от 08.06.2020 г., подадена от ДЗЗД „КТ
СТРОЙ“ за обособена позиция №1
Първото извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори
външната опаковка, съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната
комплектуваност и наличието на изискуемите съобразно ППЗОП документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като констатира, че представената от Обединението оферта е подредена по
указания от Възложителя начин (основан на разпоредбите на ППЗОП) и ценовото му
предложение е в отделен плик, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника.
Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на
процедурата, законодателно скрепена в разпоредбите на ППЗОП, трима от членовете на
Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след
което и Техническото предложение, съдържащо се в офертата бе подписано от тях в цялост.
Приключвайки с извършването на посочените действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност,
предоставена му, съобразно ППЗОП се възползва представителя на ДЗЗД „Триадица
Комфорт 2020“.
7. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1134 от 08.06.2020 г., подадена от „Б&Б
СТРОИТЕЛИ“ ДЗЗД за обособена позиция №1
След извършена от Комисията проверка за редовността на комплектуването на
офертата от страна на Участника и установяване наличие в съдържанието ѝ на изискуемите
съобразно ППЗОП документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на комисията оповести
документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата
на следващия от Участниците в процедурата.
В изпълнение на разпоредбите, разписани в ППЗОП, плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, съдържащи се в опаковката
с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима членове на Комисията.
Приключвайки с извършването на посочените действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност
частично (подписвайки само плика с Ценовото предложение) се възползва представителя на
ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“.
8. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1135 от 08.06.2020 г., подадена от „ПСТ ГРУП“
ЕАД за обособена позиция №2
Първото извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори
външната опаковка, съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната
комплектуваност и наличието на изискуемите на основание ППЗОП документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като констатира, че представената от Дружеството оферта е подредена по
указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик, отговарящ на
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изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника.
Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на
процедурата, законодателно скрепена в ППЗОП, трима от членовете на Комисията
подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което и
Техническото предложение, съдържащо се в опаковката с офертата беше подписано от тях
в цялост.
Приключвайки с извършването на посочените действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност
частично (подписвайки само плика с Ценовото предложение) се възползва представителя на
ДЗЗД „Триадица 2020“.
9. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1136 от 08.06.2020 г.,
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ПАРС 2020“ за обособена позиция №1

подадена от

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на деветия от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите съобразно
ППЗОП документи, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
Констатирайки, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя начин и
ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника,
след което трима от нейните членове подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Членовете на Комисията подписаха в цялост и Техническото
предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност се възползва
представителя на ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“.
В процеса на извършване на тези действия на Комисията, представителят на ДЗЗД
„КТ Строй“ отправи питане досежно членовете в състава на Обединението, както и дали
същите са изписани от външната страна на опаковката с офертата, в резултат от който
въпрос, помощния орган установи, че върху запечатаната непрозрачна опаковка на
Участника е посочено наименованието на неперсонифицираното лице – Обединение „Еко
парс 2020“, пощенски адрес, електронен адрес и телефон, наименованието на обществената
поръчка и обособената позиция, за която е подадена офертата, както и данните на
Възложителя. Комисията установи, че върху опаковката не са посочени наименованията
на Партньорите/участниците в Обединението.
Предвид факта, че всички членове на Комисията вече подписаха декларации по
чл. 103, ал. 2 от ЗОП, беше извършено запознаване със съдържанието на представения
като част от офертата Договор за създаване на Обединението, в резултат от което,
всеки отделен член на помощния орган отново потвърди, че няма конфликт на
интереси с отделните Партньори в състава на Обединението и няма предпоставки за
прилагане на чл. 51, ал. 9, т. 2 от ППЗОП.
Комисията обяви, че ще се произнесе по допустимостта на Обединение „Еко
парс 2020“ в подлежащия на съставяне от нея Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
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10. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1137 от 08.06.2020 г., подадена от „ИНМАТ
СОФИЯ“ ЕООД за обособена позиция №2
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на
комплектуването на офертата, направено от страна на Дружеството - Участник и
установяване наличие в съдържанието ѝ на изискуемите съобразно ППЗОП документи,
включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, Председателят на комисията оповести документите, съставляващи в тяхната
съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Дружеството.
В изпълнение на разпоредбите на ППЗОП, плика, обозначен с надпис „Предлагани
ценови параметри“ и Техническото предложение, съдържащи се в опаковката с офертата и
подлежащи на оценка, бяха подписани от трима членове на Комисията.
Приключвайки с извършването на посочените действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като никой от тях не се
възползва от така предоставената им възможност.
11. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1138 от 08.06.2020 г., подадена от „АКТИВ
БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД за обособена позиция №1
След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на единадесетия от
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите
съгласно ППЗОП документи, включително и прилагането на отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Констатирайки, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя начин и
ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника,
след което трима от нейните членове подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Членовете на Комисията подписаха в цялост и Техническото
предложение, съдържащо се в офертата.
След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“, като от тази възможност се възползва представителя на ДЗЗД
„Триадица Комфорт 2020“.
12. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1139 от 08.06.2020 г., подадена от ДЗЗД
„ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“ за обособена позиция №1
Първото, извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори
външната опаковка, съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната
комплектуваност и наличието на изискуемите съобразно ППЗОП документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като констатира, че представената от ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“ оферта е
подредена по указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик,
отговарящ на изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника.
Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на
процедурата, законодателно скрепена в ППЗОП, трима от членовете на Комисията
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подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което и
Техническото предложение, съдържащо се в опаковката с офертата беше подписано от тях
в цялост.
Приключвайки с извършването на посочените действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност
частично (подписвайки само плика с Ценовото предложение) се възползва представителя на
ДЗЗД „Триадица 2020“.
13. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1140 от 08.06.2020 г., подадена от „СТАНДАРТ
ГРУП“ ДЗЗД за обособена позиция №1
След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на тринадесетия от
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите
съобразно ППЗОП документи, включително и прилагането на отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Въз основа на направената констатация, че и тази оферта е подредена по указания от
Възложителя начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик,
отговарящ на изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника,
след което трима от членовете на помощния орган подписаха плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията подписаха в цялост и
Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
Приключването на посочените нейни действия, беше основание за Комисията да
покани и присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да
подпишат Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка,
съгласно обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“, като от тази възможност частично (подписвайки само
плика с Ценовото предложение) се възползва представителя на ДЗЗД „Триадица Комфорт
2020“.
14. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1142 от 08.06.2020 г., подадена от „НСК
СОФИЯ“ ЕООД за обособена позиция №1
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на
комплектуването на офертата, направено от страна на „НСК София“ ЕООД и установяване
наличие в съдържанието ѝ на изискуемите от ППЗОП документи, включително и на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
Председателят на комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност
съдържанието на опаковката с офертата на Дружеството.
В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в ППЗОП, плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, съдържащи се в опаковката
с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима членове на Комисията.
След приключването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност се възползва
представителя на ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“.
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15. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1143 от 08.06.2020 г., подадена от „ТРЕЙС
ГРУП ХОЛД“ АД за обособена позиция №2
Първото, извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори
външната опаковка, съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната
комплектуваност и наличието на изискуемите от ППЗОП документи, както и отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като констатира, че представената от „Трейс Груп Холд“ АД оферта е
подредена по указания от Възложителя начин и ценовото му предложение е в отделен плик,
отговарящ на изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника.
Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на
процедурата, законодателно скрепена в ППЗОП, трима от членовете на Комисията
подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което и
Техническото предложение, съдържащо се в опаковката с офертата беше подписано от тях
в цялост.
След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от никой от тях не се възползва
от така предоставената им възможност.
16. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1144 от 08.06.2020 г., подадена от
„СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“ ДЗЗД за обособена позиция №1
След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на шестнадесетия от
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите
съобразно ППЗОП документи, включително и прилагането на отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника,
след което трима от членовете на помощния орган подписаха плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията подписаха в цялост и
Техническото предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност се възползва
представителя на ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“.
17. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1145 от 08.06.2020 г., подадена от „ТРИАДИЦА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ“ ДЗЗД за обособена позиция №2
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на
комплектуването на офертата, направено от страна на този от Участниците в процедурата и
установяване наличие в съдържанието ѝ на изискуемите съгласно ППЗОП документи,
включително и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, Председателят на комисията оповести документите, съставляващи в тяхната
съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Обединението.
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В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в ППЗОП, плика, обозначен с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, съдържащи се в опаковката
с офертата и подлежащи на оценка, бяха подписани от трима членове на Комисията.
След приключване на посочените нейни действия, Комисията покани и
присъстващите представители на други от Участниците в процедурата да подпишат
Техническото предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно
обявените показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“, като от никой от тях не се възползва от така предоставената им
възможност.
18. Оферта с вх. № РТР20-ТД26-1146 от 08.06.2020 г., подадена от ДЗЗД
„СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРИАДИЦА“ за обособена позиция №1
След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на последния от Участниците,
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите съобразно
ППЗОП документи, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя
начин и ценовото предложение на Икономическия оператор е в отделен плик, отговарящ на
изискванията на ППЗОП, Председателят на комисията оповести документите,
съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата на Участника,
след което трима от нейните членове подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Членовете на Комисията подписаха в цялост и Техническото
предложение, съдържащо се в офертата.
След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Техническото
предложение, приложено в опаковката и подлежащо на оценка, съгласно обявените
показатели от документацията за участие, както и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на конкуретния им Участник, като от тази възможност се възползва
представителя на ДЗЗД „Триадица Комфорт 2020“.
С извършване на гореописаните действия, в 14:50 ч. приключи публичната част от
работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващите
представители на Участниците в процедурата да напуснат залата.
*************************************************************************
II. Комисията продължи работа по същество при закрити врати, като в съответствие
и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗОП извърши
проверка за съответствието на представените във всяка една от офертите документи по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
утвърдени от Възложителя, както и констатации за пълнотата и редовността на
представените документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за
участие в процедурата, въз основа на което установи следното:

1. „ГРАДИВ“ ООД – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1120 от 08.06.2020 г., подадена
за обособена позиция №1 на Рамковото споразумение
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника,
Комисията
констатира
следните
непълноти,
пропуски
и
несъответствия:
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1. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, по отношение на
всеки един от двата, съдържащи се в този Раздел въпроса, а именно: (1) „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци,
както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“ и (2)
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“, Участникът е отбелязал отговор „не“.
Отрицателен отговор е даден и на запитването „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, следващо всеки един от
горецитираните въпроси, който отговор обаче, Комисията счита за некоректен и
неточен, по причина на това, че както Национална агенция за приходите, така и
всяка Община по седалище и регистрация на Участниците и на Възложителя
поддържа база данни, съдържаща такава информация и същата се предоставя
безплатно след поискване на органите, вкл. на Възложителите.
2. Отново в Част III „Основания за изключване“, но в отделни от полетата на Раздел
В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ на разглеждания ЕЕДОП, по отношение на следните основания за изключване:
(1) несъстоятелност; (2) производство по несъстоятелност; (3) споразумение с
кредиторите; (4) аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; (5) управляване на активите от ликвидатор; (6) прекратена стопанска
дейност, на въпросите „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС ?“, Участникът също е отговорил отрицателно
(отбелязвайки отговор „не“).
Аналогично на изразеното в предходната точка нейно мнение, Комисията намира и
тези отговори за неправилни и влизащи в противоречие с факта, че в ТРРЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията се поддържа изискуемата и подлежаща на вписване в
обсъжданите полета информация, като същата е публична и достъпна безплатно.
3. В първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, на въпроса
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към Директива
2014/24/ЕС……“, е даден положителен отговор (направено е отбелязване на опцията
„да“ от двете, предвидени в полето алтернативи).
В продължение на така обективираното декларативно волеизявление, обаче
Икономическият оператор е направил единствено посочване на уникалния
идентификационен номер, с който твърди, че е вписан в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС), като в поле „URL“ са вписани данни за общата Интернет
страница на посочения професионален регистър - https://www.ksb.bg/.
Предвид видното „спестяване“ от страна на Участника на необходимата и
релевантна за допустимостта му информация, Комисията намира за несъмнен факта, че
липсва всякаква яснота по отношение предметния обхват (групата и категорията
строежи, които „Градив“ ООД има право да изпълнява), както и релевантни данни,
относими към срока на валидност на въпросното Удостоверение, съобразно
придружаващия го контролен талон, издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС.
Независимо от факта, че данните за регистрираните в ЦПРС строители са публични
и общодостъпни, Комисията счита, че разгледана на самостоятелно основание, визираната
оскъдна информация по съществото си не само, че е недостатъчна да докаже
съответствието на Участника с поставеното от Възложителя минимално изискване
за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като
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критерий за подбор, разписано по идентичен начин както в Раздел III.1.1., т. 1. от
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 3.1. от Указанията за участие в
процедурата, но представлява и неизпълнение на указанието на Възложителя,
поставено като пояснение след същата тази т. 3.1. от Част III на Указанията за
участие, наименовано „Доказване“ съобразно което: „При подаването на офертата си,
независимо за коя от обособените позиции участва, Икономическият оператор декларира
съответствие с този от критериите за подбор и поставеното с него минимално
изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само
като попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А
„Годност“, поле първо - когато подава ЕЕДОП, генериран посредством използване на
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, вписвайки
данни и информация относно: (1) документа за регистрация (индивидуализират се:
наименованието на документа; ……… срок на валидност на контролния талон,
неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен
документ; групата и категорията/ите строеж/и, които Участникът има право да
изпълнява)“.
4. Отново в Раздел „А“ от Част IV на обсъждания ЕЕДОП, но този път във второто
поле от съдържателната му част, на въпросите „Икономическият оператор е вписан в
съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото
приложение“ и „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава — членка на ЕС?“, Икономическият оператор е отговорил отрицателно (отбелязан
е поредния отговор „не“), които му декларации по същество влизат в противоречие със
статута на Участника на юридическо лице, вписано в ТРРЮЛНЦ като Дружество с
ограничена отговорност.
5. В изпълнение на едно от минималните изисквания за икономическо и финансово
състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2.
„Изисквано минимално ниво“, т. 2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2. от
Указанията за участие, Икономическият оператор е декларирал в относимото поле на Раздел
„Б“ от Част IV на разглеждания ЕЕДОП, че притежава застраховка „Професионална
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството си на строител по смисъла на чл. 163, ал.
1 от ЗУТ.
Конкретно посочени са както номера на застрахователната полица,
застрахователната институция, издала въпросния документ, така и стойността на
застрахователната сума, до размера на която е застрахована отговорността на
Икономическия оператор.
Видно обаче от декларирания период на действие на застраховката, покриваща
отговорността на Участника в качеството му на строител (от 20.07.2019 г. до 19.07.2020 г.),
същата е била валидна към датата на подаване на офертата, но към датата на
приключване изготвянето на настоящия Протокол, посоченият документ не създава
валидно застрахователно правоотношение.
6. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел
III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две)
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на съответната
обособена позиция, за изпълнението на договорите в обхвата на която участва, в първото
поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил позоваване
на шест конкретно индивидуализирани с техния предмет строителни интервенции на
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сгради с образователно предназначение, както и на един обект, непопадащ в изведената от
Възложителя дефиниция за „сходност“ (спортен център).
Строителните дейности, включени в обхвата на визираните договори,
Икономическият оператор е определил като „сходни“ с предмета на настоящето възлагане,
което негово мнение, както бе посочено и в предходното изречение, се приема от
Комисията по отношение на шест от посочените седем обекта.
Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него договори, Стопанският субект е
посочил още и съответната стойност на отделните, изпълнени от него строителномонтажни работи, както и мястото и периода на изпълнението им.
Не е съобразено, обаче едно от изискванията, поставено от Възложителя в
пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо т. 5.1. на Раздел III от Указанията за
участие, а именно:
По отношение на нито един от посочените като изпълнени от него строителни
обекти, Икономическият оператор не е представил данни за съответния за всеки
отделен строеж Констативен акт за установяване на годността за приемането му –
обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството нито за друг документ за предаване и приемане на конкретния
строеж от съответния за него Възложител, поради която неточност в предоставената ѝ
информация, Комисията намира за недоказано (към момента) от страна на „Градив“
ООД, че който и да било от отделните изброени от него обекти, може да се приеме за
„изпълнен“, по причина на това, че в третото пояснение, следващо текста на т. 5.1. в
Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на
доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и
професионални способности, „дейностите (строителството), ще се считат за
„изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от
Наредба № 3/2003 г. или друг документ за предаване и приемане на строежа от
Възложителя“.
Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.1. в
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „При подаването на офертата
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на
която е приключило изпълнението на строителните дейности – посочва се датата, на
която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на
годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и
приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния
документ“, което именно изискване, Участникът видно не е изпълнил.
7. След анализ на данните, вписани в относимото поле на Раздел „В“ в Част IV на
обсъждания ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Ръководител обект“ – инж.
Валентина Цветкова, Комисията намира, че липсва ясна, пълна и безспорна
информация, способстваща за доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване
начин, че така посоченият експерт отговаря на едно от минималните изисквания,
утвърдено от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в
процедурата.
Съобразно общото изискване на т. 5.2. в посочения Раздел III от Указанията за
участие, Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на
изпълнение на Рамковото споразумение инженерно-технически състав, притежаващ
необходимата професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане,
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пряко ангажиран за изпълнението на строителството, предмет на поръчката, в което число
и Ръководител обект, по отношение на придобития от когото професионален опит по
признатата му специалност, в горепосочената т. 5.2.1.1., б. „б“ е поставено изискване да
е за период от минимум 5 (пет) години.
Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“ от
ЕЕДОП данни за предложеното за Ръководител обект лице, е завършено от нея през 2006 г.
в УАСГ висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, с призната квалификация
„Строителен инженер“.
По отношение на професионалния опит на инж. Цветкова, определян от Участника
като „общ професионален опит“, в същото поле на ЕЕДОП, е направено деклариране на
следните данни и информация, цитирани дословно и съответно коментирани от настоящия
помощен орган за тяхната относимост към посоченото по-горе минимално изискване, както
следва:
„1. От 01.09.1978 г. - 01.02.1984 г. - Техн. р-л на обект НДК - гр. София“ – който
период не може да бъде приет за релевантен към придобитата от експерта
специалност „ПГС“, предвид че осъществяваното от нея техническо ръководство при
строежа и първоначалната експлоатация на Националния дворец на културата е в
период, предшестващ с 28 години придобиването на посочената специалност от
страна на г-жа Цветкова (бел. на Комисията);
„2. От 01.02.1984 г. - 17.08.1987 г. - Н-к строителни обекти в СКОПС-СП-3, гр.
София“ – аналогично на посоченото в предходната точка, Комисията приема за
безспорно, че се касае за придобит от лицето общ професионален опит, който обаче
не е и не може да бъде отъждествен с такъв по признатата на лицето специалност,
по причина на това, че към момента на полагане от г-жа Цветкова на труд като
„Началник строителни обекти“, същата не е притежавала специалност „ПГС“
придобитата от нея през 2006 г. (бел. на Комисията);
„3. От 13.06.1988 г. - 01.12.1989 г. - Н-к строителни обекти в ПСМСМД - гр.
София“ – по идентичен начин важи коментара по предходната точка (бел. на
Комисията);
„4. 01.12.1989 г. - 01.06.1992 г. - Зам. директор по подготовка и реализация на стр.
и иконом. дейност в ИПФ „Рила” ООД“ – в така посочения период, не само, че лицето
не е имало призната специалност, но и дори и да имаше, придобитият от г-жа
Цветкова опит като „Заместник – директор“ безспорно не е релевантен към тази
специалност – „ПГС“ (бел. на Комисията);
„5. 01.06.1992 г. - 31.08.1999 г. - Зам. директор по подготовка и реализация на стр.
и иконом. дейност в ССТК „Конекс” – без да е необходимо повторение на мотивите
изложени по-горе, недвусмислено видна е липсата на релевантност на данните за
доказване на обсъжданото минимално изискване (бел. на Комисията);
„6. 01.09.1999 г. - 31.12.2008 г. - Член на управителен съвет в ССТК „Конекс“ –
независимо от факта, че в последните две години от визирания период, експертът
вече е била дипломиран „строителен инженер“ по специалност „ПГС“, членуването ѝ
в Управителния съвет на едно Търговско дружество, несъмнено по мнение на
Комисията не води до придобиване на професионален опит по тази специалност (бел.
на Комисията);
„7. 06.03.2008 г. - до сега в „Градив“ ООД, като Технически ръководител,
Длъжностно лице по ЗБУТ“.
От дословно цитираните и паралелно с това коментирани данни, декларирани
от самия Участник, определящ се като работодател на обсъждания експерт и преди
всичко, ръководейки се от факта, че г-жа Цветкова се е дипломирала в УАСГ през 2006
г. със специалност „Промишлено и гражданско строителство“, логично за настоящия
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помощен орган е да „търси“ придобит от нея опит по прилагането в практиката на
тази именно специалност във времеви периоди след годината на нейното придобиване.
Съобразно дословно цитираната по-горе информация, това са: част от периода,
в който инж. Цветкова е била Член на управителен съвет в ССТК „Конекс“ и времето,
в което работи в „Градив“ ООД.
Както бе акцентирано и по-горе, заеманата от експерта „длъжност“ „Член на
управителен съвет“ в първия от визираните периоди, повече от очевидно не е
релевантна към притежаваната от лицето специалност „ПГС“, респ. придобитите
при упражняването ѝ „управленски“ умения не са и не могат да бъдат приети като
такива на строителен инженер.
Що се касае до времето, в което е декларирано, че инж. Цветкова полага труд,
съвместявайки две длъжности – Технически ръководител и Длъжностно лице по
ЗБУТ в „Градив“ ООД, повече от безспорен е факта, че за Комисията е абсолютно
невъзможно да извърши обективна преценка в какви точно времеви диапазони от
визирания период „от 06.03.2008 г. - до сега“ експертът е била Технически ръководител
и в какви – Длъжностно лице по ЗБУТ, за да може в резултат от тази си преценка да
обоснове и крайния си извод досежно това придобила ли е инж. Цветкова
професионален опит по признатата ѝ специалност „ПГС“, който да е не по-малко от
5 години.
С оглед установеното, Комисията приема за недвусмислено ясно, че така
представената информация, сочена като релевантна към професионалния опит по
специалността на експерта е непълна и недостатъчна за доказване на одобреното от
Възложителя и цитирано по-горе минимално изискване, което е и елемент от един
от критериите за подбор и допустимост в настоящата процедура.
********
На следващо място, основавайки се отново на декларираните от самия Участник
данни, според които експертът е придобила специфичен професионален опит, изразяващ се
в: „Ръководство на обекти изпълнени от Градив ООД: 4.1. „Топлоизолация на стени и
покриви, подмяна на дограма и осветление 108-мо СОУ „Никола Беловеждов“, гр. София
/по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г”/; 4.2. Изпълнение на СМР по
сградата на ПГОХХТ „Проф. А. Златаров“, гр. Шумен за реализиране на мерки за
енергийна ефективност по проект „Екологична ефективност чрез пестене на енергия“;
4.3. Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в
общинската образователна инфраструктура на община Ямбол - ОУ „Димчо Дебелянов“,
гр. Ямбол; 4.4.Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво
на енергийна ефективност - ОДЗ „Юрий Гагарин“, гр. Годеч; 4.5. Създаване на спортен
център, ремонт и подобряване на Народно читалище „Събуждане-1899“ с. Василовци,
община Брусарци“,
Комисията обосновава извод, че по причина на това, че Икономическият
оператор е „спестил“ в направеното от него отразяване на „специфичния опит“ на
експерта информация в какво точно се изразява осъществяваното от инж. Цветкова
„ръководство на обекти“, както и в резултат от изпълнението на каква точно
длъжност/позиция е ръководела изброените по-горе пет обекта, спрямо настоящият
помощен орган е налице следваща обективно пречка да приеме, че обсъждания експерт
отговаря и на друго от минималните изисквания за допустимост – това, одобрено от
Възложителя в текста на т. 5.2.1.1., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата,
според което, предложеното за Ръководител обект лице трябва да има опит не на
каква да е позиция, а точно като Ръководител на екип, или Ръководител на обект на
минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство
и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на
строежи в областта на сградното строителство.
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8. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от позицията на
Експерт по част „ВиК”, Участникът е предложил инж. Цветомир Иванов, който не
отговаря на нито едно от минималните изисквания, поставени като част от условията
за допустимост, бидейки разписани като елемент от влязлата в сила Документация по
процедурата и по-конкретно: в Раздел III, т. 5.2.1.4., б. „а“ – б. „в“ от Указанията за участие.
Конкретните предпоставки, на основание които Комисията формира така
направените от нея заключения, се съдържат в представените в Част IV, Раздел „В“ на
ЕЕДОП данни, представящи придобитата от експерта професионална компетентност по
следния начин, цитиран напълно буквално и изцяло дословно:
„Професионална квалификация: Висше, магистър, Хидрогеология и инженерна
геология, магистър - инженер по инженерна геология; диплом рег. №***/19.10.2006 г.,
Серия МГУ-2006, издадена от МГУ „Св.Иван Рилски“ - София.
Общ професионален опит: Технически организатор, към „МД Интеримпекс”ООД ,
„МД Инженеринг” ООД, „Кератон” ООД; като търговски представител в „Ивел-ИВ”
ООД; Инвеститорски контрол към УМБАЛ Софиямед ООД; Технически ръководител
към „Заводски строежи - ПС-Пазарджик” ЕАД и към момента Технически ръководител
в „Градив”ООД.
Специфичен професионален опит: Техническо ръководство по изпълнение на
вътрешни и външни ВиК инсталации на обект: „Изграждане на нова двуетажна сграда за
детска градина за шест групи (две яслени и четири градински), находяща се в гр. Нови
Искър, кв. Курило, ул. „Варна“ №1“; техническо ръководство по изпълнение на вътрешни
и външни ВиК инсталации на обект: „Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ за физкултурен салон в ПИ с идентификатор 51250.5713.96, в
УПИ I, кв.33, м. „с. Негован“, район „Нови Искър“, Столична община"“.
При анализ на така представените данни за придобитата от инж. Иванов
професионална компетентност (със смисъла на понятието, дефиниран в §2, т. 41 от
ДР на ЗОП), правейки преценка за тяхната относимост към одобрените, публично
оповестени, известни на Участниците, неоспорени, влезли в сила и задължителни за
спазване минимални изисквания за технически и професионални способности,
Комисията намира за установено следното:
(1) Съобразно първото от визираните по-горе минимални изисквания, поставено от
Възложителя като условие към лицето, определено за заемане на обсъжданата експертна
позиция, същото трябва да има призната образователно-квалификационна степен
„бакалавър” или „магистър”, с придобита специалност „Водоснабдяване и
канализация”, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или експерти, с
придобита в чужбина специалност).
От така цитираното условие, относимо към допустимостта в процедурата, е
безусловно видно, че по отношение на изискваната професионална квалификация на
лицето, което ще изпълнява обсъжданата експертна позиция, Възложителят е направил
конкретно посочване за придобита такава, а именно: „Водоснабдяване и канализация“.
Видно на следващо място от цитираната по-горе информация, касаеща
професионалната квалификация на определеното за Експерт по част „ВиК” лице – инж.
Цветомир Иванов, същият има придобита специалност (изведено от Комисията по
индуктивен път, предвид, че същата тази специалност не е ясно посочена от Участника)
„Хидрогеология и инженерна геология“ и съответно призната професионална
квалификация - „инженер по инженерна геология“ която професионална
квалификация безспорно и недвусмислено не съответства на одобреното от
Възложителя изискване, цитирано по-горе, предвид обстоятелството, че очевидно не
е нито „Водоснабдяване и канализация“, нито еквивалентна на нея.
С оглед тези си констатации, направени изцяло въз основа на декларираните от
самия Участник факти и обстоятелства, Комисията приема, че със същите не се
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доказва съответствие с първото от цитираните по-горе минимални изисквания,
одобрени от Възложителя за заемане на експертната позиция, за която е предложен
инж. Иванов, което обстоятелство по несъмнен начин сочи и на неизпълнение от
негова страна на условието за допустимост, оповестено както в Раздел III, т. 5.2.1.4.,
б. „а“ от Указанията за участие в процедурата.
(2) На следващо място, от направеното представяне на общия професионален опит
на експерта, Комисията намира за несъмнено видно, че същият, бидейки придобит от
лицето при изпълнението на длъжности „Технически организатор“, „Търговски
представител“ и „Технически ръководител“, по недвусмислен начин сочи на
неизпълнение и на второто от минималните изисквания, относими към обсъжданата
експертна позиция и разписано в т. 5.2.1.4., б. „б“ от Раздел III на Указанията за
участие, съобразно което в тежест на Участника е да докаже притежаван от
определения от него експерт минимум 3 (три) години професионален опит по
признатата му специалност (която многократно по-горе беше посочено, че е
„инженерна геология“), данни за което обстоятелство, несъмнено липсват в
обсъждания ЕЕДОП (отделно от факта, че въпросната квалификация, придобита от
инж. Иванов не е релевантна и съответна на друго от изискванията, обсъдено по-горе).
(3) Що се касае до специфичния професионален опит на инж. Иванов, представен
посредством посочването на изпълнявани от него дейности „по техническо ръководство“
на двата обекта, отразени в направения по-горе цитат, Комисията намира, че липсва
необходимост от всякакъв коментар касателно безспорното, несъмнено и повече от
очевидно несъответствие на така осъществяваните от лицето функции, спрямо ясно
поставеното от Възложителя минимално изискване специфичния професионален опит на
експерта, предложен за обсъжданата позиция, да е в извършване на дейности по част
„ВиК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно
обновяване на строежи в областта на сградното строителство.
В обобщение, Комисията формира и крайния си недвусмислен извод, че е
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря и на последното
от обсъдените по-горе условия, одобрено от Възложителя Раздел III, т. 5.2.1.4., б. „в“
от Указанията за участие.
9. По отношение на експерта, посочен в приложимото поле на Раздел „В“ от Част IV
на ЕЕДОП като член на инженерно-техническия състав, определен от Участника за заемане
на позицията на Експерт по част „ОВК“ – инж. Велизар Александров, при направената
индивидуализация на притежавани от него образование и професионална квалификация е
посочено, че същият е с придобита специалност „Промишлена топлотехника“ и
професионална квалификация „машинен инженер“. Индивидуализирани са съответно и
серията, регистрационния номер, годината на издаване на притежаваната от лицето
диплома, както и Висшето учебно заведение, неин издател.
Едновременнно, в следващия, относително наситен с информация абзац, съдържащ
се в същото поле на ЕЕДОП, е направено следното непрецизирано (от гледна точка
конкретните изисквания към обсъжданата експертна позиция) представяне на придобития
от експерта професионален опит (общ и специфичен), цитирано дословно по начина,
изписан в разглеждания ЕЕДОП:
„Общ професионален опит:
- от 01.09.1982 г. до 01.09.1985 г. в „Промишлена енергетика“ В. Търново, като
проектант на топлофикационни, отоплителни, вентилационни, климатични и други
технологични инсталации;
- от 16.09.1985 г. до 01.04.1994 г. в Териториална проектантска организация
Габрово, като проектант, групов ръководител; гл. специалист КТК;
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- от 01.04.1994 г. до 10.05.2006 г. в ЕТ „АЛЕКС ПРОЕКТ“ като Управител и
проектант по част ОВК;
- от 10.05. 2006 г. до сега в „ТИС КОНСУЛТ“ ЕООД, като Управител и
проектант по част ОВК.
Специфичен професионален опит на следните обекти:
- „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект:
„Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, гр.
Генерал Тошево“, УПИ І- ПГЗ, кв. 12, гр. Генерал Тошево, ул. „Опълченска“ № 46;
- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо” – гр. Свищов;
- „Реконструкция на отоплителна инсталация в I ОУ „Хаджи Мина Пашов“ в УПИ
IІ , кв. 44, по плана на кв. Комлука, гр. Сливен;
- „Реконструкция на отоплителна инсталация на II-ро ОУ „Христо Ботев“, гр.
Сливен,в УПИ I-за училище , кв. 201, кв. Клуцохор, гр. Сливен, ул. „Московска” 6 Б;
- „Реконструкция на отоплителна инсталация в Спортно училище „Димитър
Рохов“ в УПИ IІ, ул. „Бургаско шосе“ №4, гр. Сливен;
- „Детска кухня ул. „Петко Стайнов“ № 3, гр. Варна - сградна газова инсталация
за кухненски газови уреди“;
- „Газификация кухня в СУ „Владимир Комаров” УПИ I228, кв. 4 гр. В. Търново;
- „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел
подобряване на енергийната ефективност" в УПИ I224 - за община , кв.71, гр. Лясковец;
- „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на
Община Свищов на ул. „Цанко Церковски“ № 2, гр. Свищов“, част ОВК-климатична
инсталация“.
Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор и
относима към професионалния опит на предлагания от него експерт Комисията счита, че е
в невъзможност да придобие безспорна увереност, че инж. Александров отговаря на
минималните изисквания за професионална компетентност като критерий за
технически и професионални способности, утвърдени от Възложителя за целите на
настоящата процедура в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за
участие.
Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от
Комисията заключение, се изразяват в следното:
9.1. На първо място, досежно поставеното от Възложителя изискване (Раздел III, т.
5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие) предложеният експерт, на който ще бъдат
възложени функциите и отговорностите по изпълнението на дейностите по част „ОВК“ да е
придобил минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му
специалност, на база горецитираните данни и информация, Комисията констатира
следните пропуски и непълноти, а именно:
(1) по отношение на посочените времеви периоди, в които е декларирано, че инж.
Александров е бил проектант и то в повечето случаи, съвместявайки тази длъжност с
поне още една, настоящият помощен орган счита за необходимо да обърне внимание,
че в отговор на отправено по реда на чл. 33, ал. 1 от ЗОП запитване в хода на
процедурата, с отговор №5 от Разяснение №РТР20-РД93-1- [5] от 15.05.2020 г.,
досежно въпроса за признаването като релевантен проектантския опит,
Възложителят е направил следните разяснения:
„В предмета на възлаганото с настоящата процедура Рамково споразумение
(важимо и за двете му обособени позиции) не се предвижда изпълнение на дейности по
изготвяне на проектни разработки, а единствено изпълнение на СМР/СРР по изграждане,
ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната
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инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Района, с
оглед което в общия текст на т. 5.2. от Раздел III на Указанията за участие в
процедурата, Възложителят е поставил изискване, според което „Участникът трябва да
разполага за целия срок на изпълнение на Рамковото споразумение с ръководен екип инженерно-технически
състав,
притежаващ
необходимата
професионална
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко
ангажиран с изпълнението на строителството, предмет на поръчката по
съответната обособена позиция ...“.
Предвид цитираното изискване, одобрено от Възложителя, предлагането на
експерти, професионалният опит на които е придобит в резултат от упражняване
на проектантска дейност, няма да бъдат приемани за съответни и отговарящи на
цитираните минимални изисквания, утвърдени с критерия за технически и
професионални способности“.
Предвид обстоятелството, че цитираното Разяснение, което е и неразделна
част от Документацията за участие в процедурата, бидейки неоспорено е влязло в
сила и съответно е придобило задължителен за спазване характер както от
Участниците (на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП), така и от настоящия помощен
орган, Комисията счита за недвусмислено и безспорно несъобразяването на Участника
с така поставеното от Възложителя условие, предлагайки експерт, чийто цялостен
професионален път е преминал в изпълнение и на дейности по проектиране, респ.
невъзможността ѝ да приеме този опит, както и самия експерт за съответстващ на
обсъжданото минимално изискване.
(2) на следващо място, отчитайки посочените данни, според които в периода от
16.09.1985 г. до 01.04.1994 г., инж. Александров, работейки в Териториална проектантска
организация Габрово е бил освен проектант и групов ръководител и гл. специалист КТК,
Комисията намира за недвусмислено видна липсата на относимост на функциите и
отговорностите, следващи от визираните длъжности („групов ръководител“ и „гл.
специалист КТК“) към признатата на експерта специалност „Промишлена
топлотехника“.
(3) що се касае за останалите периоди от време, в които е посочено, че експертът
е заемал и длъжност „Управител“, Комисията държи да обърне внимание на следното,
трайно установено в практиката на Решаващите органи в сферата на обществените
поръчки (КЗК и ВАС) положение, според което обстоятелството, че едно лице е
назначено на длъжност „Управител“, указва, че от същото се изисква да „управлява“
конкретното Дружество, както и че поради своето естество длъжността не
включва в съдържанието си осъществяването на чисто експертни функции, т. е. от
факта, че едно лице е Управител на дадено Дружество, може да се направи извода, че
същото има управленски опит, но не и професионален експертен опит в конкретна
сфера на обществени отношения, изискваща специфична компетентност, каквато в
случая е изискуемата експертиза на инж. Александров като машинен инженер със
специалност „Промишлена топлотехника“.
В резултат на така установените от нея пропуски и непълноти в
предоставената от Участника информация, Комисията счита, че спрямо нея
липсват обективни предпоставки и безусловни доказателствени данни, че по
отношение на инж. Александров е доказано съответствие с второто от
минималните изисквания за позицията на експерт по част „ОВК“, обективирано в
горевизираното минимално изискване, разписано в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ от
Указанията за участие в процедурата, а именно: придобит минимум 3 (три) г.
професионален опит по признатата му специалност, професионалната насоченост на
която беше многократно цитирана по-горе.
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9.2. На следващо място, основавайки се отново на декларираните от самия Участник
данни (дословно цитирани по-горе), касателно специфичния опит, придобит от обсъждания
експерт, Комисията констатира поредния пропуск в данните, обективирани в
разглежданото поле на Раздел „В“ от Част IV на обсъждания ЕЕДОП, който предпоставя
липсата на доказано съответствие на експерта с минималното изискване за
придобит от него конкретен специфичен опит, съответстващ на експертната
позиция, за изпълнението на която е определен, а именно: опит в извършване на
дейности по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната по-горе информация,
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания
специфичен професионален опит на предложения от него експерт, недвусмислено е
видно, че зад общо разписаната абстракция „специфичен професионален опит на
следните обекти“, се крие липсата на дори и минимална релевантна информация за
това какво конкретно е участието именно на инж. Александров при изпълнението на
посочените строителни обекти и дали същото се изразява конкретно в
осъществяване на дейности, съответстващи на изискуемата специфика, одобрена от
Възложителя за експертната позиция, за която е предложено това конкретно лице,
респ. доколко функциите (които на този етап са неясни за Комисията),
осъществявани от него, са от значение за формиране на изискуемия за целите на
настоящето възлагане специфичен опит на този именно експерт.
Едновременно с горепосоченото, несъмнено е и обективно невъзможно да се
приеме, че експертът отговаря на обсъжданото условие за допустимост, одобрено в
Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата.
10. По отношение на минималното изискване за допълнителна професионална
квалификация, поставено от Възложителя и следващо от експертната позиция на
Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, за изпълнението на която е
предложен Вилиян Найденов, в обсъденото и в предходните три точки предпоследно поле
„Образователна и професионална квалификация“ на Раздел „В“ в Част IV от разглеждания
ЕЕДОП, е отразена следната не особено детайлна и изчерпателна информация, а именно:
„Сертификат за завършен курс „Безопасност и здраве при работа”№****/04.05.2020 г., издаден от Служба по трудова медицина „Медико”ЕООД.
Видно от посоченото, в така предоставената информация за
индивидуализирания по-горе Сертификат, който би трябвало да докаже придобита
от г-н Найденов допълнителна професионална квалификация като Координатор по
безопасност и здраве, липсва каквато и да е релевантна информация по отношение на:
(1) срока на валидност, както и за (2) конкретното правно основание за издаване на
обсъждания документ – било то Наредба №2/22.03.2004 г. или Наредба № РД-072/16.12.2009 г.
Предвид изложеното, Комисията приема така представената информация за
непълна, неточна и недостатъчна за доказване на минималното изискване, одобрено
от Възложителя в текста на Раздел III, т. 5.2.1.7., б. „в“ от Указанията за участие в
процедурата.
11. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал,
че разполага със Сертификат за внедрена система за управление на качеството по Стандарт
ISO 9001:2015, като е индивидуализирал същия посредством неговия уникален номер и
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предметен обхват. Индивидуализирана е и организацията – издател на визирания документ,
но липсва посочване на изискуемата и релевантна за допустимостта на Участника
информация относно периода на валидност на обсъждания удостоверителен
документ, който пропуск препятства възможността на Комисията да направи обективен,
достоверен и обоснован извод за съответствието на „Градив“ ООД с утвърденото за целите
на настоящето възлагане минимално изискване, въведено с критерия за технически и
професионални способности както в текстовете на Раздел III.1.3., т. 3, б. „а“ от
Обявлението за поръчка, така и в т. 5.3., б. „а“ от Раздел III на Указанията за
участие в процедурата.
12. Аналогична с предходната констатация е и тази, направена от Комисията,
досежно начина на деклариране от страна на Икономическия оператор разполагаемостта му
със Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по Стандарт ISO
14001:2015, която разполагаемост по същество следва да докаже съответствие на
Икономическия оператор с друго от минималните изисквания за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на т. 4, б. „а“ в
Раздел III.1.3. от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като критерий за
подбор и в Раздел III, т. 5.4., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата.
Спрямо това изискване, Икономическият оператор се е позовал на Сертификат,
индивидуализиран с неговия уникален номер, предметен обхват и издател на
сертифициращия Дружеството документ за екологично управление, пропускайки, обаче да
посочи периода му на валидност.
Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които
следва да се представят допълнително, а именно:
1. Предвид изтъкнатия и по-горе в т. 1 на констативната част факт, че както
Национална агенция за приходите, така и всяка Община по седалище и регистрация на
Участниците и на Възложителя поддържа база данни, съдържаща информация досежно
изпълнението от страна на Стопанските субекти на задълженията им за плащане на данъци
и социалноосигурителни вноски и същата тази информация се предоставя безплатно след
поискване на органите, вкл. на Възложителите, Участникът следва да представи нов
ЕЕДОП, като при попълването на Част III, Раздел „Б“ от съдържанието на който да
отбележи отговор „да“ на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, едновременно с което трябва да
посочи електронен адрес (URL) към базите данни в НАП и съответните Общини (по
своето и по местоседалището на Възложителя), докато на ред „Код“, на вписване
подлежи ЕИК на Дружеството.
2. Съобразявайки се с ноторноизвестния факт, че ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията поддържа и предоставя напълно безплатно достъп до информацията, касаеща
наличието или не спрямо Стопанските субекти вписани в Регистъра, на обстоятелства като:
несъстоятелност, производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите,
аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство,
управляване на активите от ликвидатор и прекратена стопанска дейност, при попълването
на относимите полета в Част III, Раздел „В“ на представяния от него нов ЕЕДОП, „Градив“
ООД трябва да отбележи отговор „да“ на всеки от въпросите „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“,
едновременно с което трябва да посочи електронен адрес (URL) към базите данни в
ТРРЮЛНЦ, докато на ред „Код“ следва да впише своя ЕИК, с който е регистриран в
ТРРЮЛНЦ.
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3. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на Икономическия
оператор с минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и
разписано в Раздел III.1.1., т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3.1.
от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на
представяния от него нов ЕЕДОП, „Градив“ ООД следва да направи ясна
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо
вписването му в ЦПРС, включително като посочи: (1) срока му на валидност,
съобразно контролния талон, издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като
неразделна част от Удостоверението, както и (2) групата и категорията/ите
строеж/и, които има право да изпълнява.
4. Предвид противоречието, установено от Комисията в записите, отразени във
второто поле на Част IV, Раздел „А“ на ЕЕДОП, представен от „Градив“ ООД със статута
му на юридическо лице, вписано в ТРРЮЛНЦ като Дружество с ограничена отговорност,
при представянето на изискания му нов Единен европейски документ за обществени
поръчки, Участникът трябва да отбележи отговор „да“ на въпроса „Икономическият
оператор е вписан в съответните търговски регистри в държавата членка на
установяване, посочени в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по
отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други
изисквания, посочени в същото приложение“.
Едновременно, давайки положителен отговор и на следващия въпрос - „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“, Икономическият оператор трябва да впише и всички относими и релевантни
досежно вписването му ТРРЮЛНЦ данни и информация.
5. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67,
ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно възлагане на поръчката, указва на
Участника да представи доказателство/а от което/които да е видно, че валидността
на притежаваната от него задължителна застраховка „Професионална
отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в качеството му на строител, е удължена, или
е сключил нова застраховка, валидна към датата на представяне на изисквания му нов
ЕЕДОП, едновременно с което следва да впише в относимото поле на Част IV, Раздел
„Б“ на този нов ЕЕДОП всички релевантни данни, доказващи съответствието му с
минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III.1.2. „Изисквано
минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел
III, т. 4.2. от Указанията за участие в процедурата.
За целта, във визираното поле, Икономическият оператор трябва да впише данни и
информация относно: (1) номера и датата на издаване на притежавана от него
застрахователна полица/еквивалентен документ, с който е застрахована отговорността
му за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица,
вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията му; (2) застрахованото лице, титуляр на застраховката; (3)
професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок на валидност на
застраховката (конкретния период от време, в който е застрахована отговорността на
Икономическия оператор); (5) общ лимит на отговорност и валута; (6)
застрахователната институция, издала документа.
6. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни
досежно строителните дейности, които е изпълнил през предходните 5 (пет) години,
считано от датата на подаване на офертата, покриващи изведената от Възложителя
дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на обособената позиция, за която е подадена
офертата му (№1), както и за безспорност при доказване на съответствието си с
минималните изисквания за технически и професионални способности, Участникът
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трябва, при вписване на информацията в първото поле на Част IV, Раздел „В“ от
новопредставяния свой ЕЕДОП, да направи ясно посочване и на конкретния
Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с който е установена годността за
приемане на всеки отделен от шестте, изброени от него и приети като „сходни“ с
предмета на възлагане по обособена позиция №1 строежи, на изпълнението на които
основава съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл.
63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.
7. За да бъде създадена обективна увереност за настоящия помощен орган по
отношение съответствието на предложения експерт – инж. Валентина Цветкова с
изискванията на Възложителя, оповестени в Раздел III, т. 5.2.1.1., буква „б“ и буква „в“ от
Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи ясни и конкретни
данни и информация, които преди всичко трябва да са релевантни по отношение
поставените за целите на настоящето възлагане минимални условия за допустимост, а
именно:
(1) придобит от инж. Цветкова минимум 5 (пет) години професионален опит
по признатата ѝ специалност – „Промишлено и гражданско строителство“;
(2) придобит от лицето специфичен опит не на каква да е позиция, а конкретно
като „Ръководител екип“ или „Ръководител обект“ на минимум 2 (два) изпълнени
строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта
на сградното строителство.
Едновременно, ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с разпоредбата на чл.
67, ал. 5 от ЗОП и считайки, че същото е необходимо за законосъобразното възлагане
на поръчката, Комисията указва на Участника да представи в приложение към
искания му нов ЕЕДОП и:
- заверено копие от Дипломата за придобито от г-жа Цветкова висше
образование;
- безспорни документални доказателства, удостоверяващи по несъмнен и
непредполагащ тълкуване начин придобити от експерта професионален опит по
признатата ѝ специалност „ПГС“, както и „специфичен“ опит, съответстващ на
поставените от Възложителя и цитирани по-горе условия, утвърдени и като
критерий за подбор.
8. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 8 на констативната
част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с изискванията на
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III, т. 5.2.1.4., б.
„а“ - б. „в“ от Указанията за участие, Участникът следва да представи за предложения от
него Експерт по част „ВиК“ – инж. Цветомир Иванов безспорни данни и информация,
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобити от
експерта:
(1) образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с
придобита специалност „Водоснабдяване и канализация”, или еквивалентна.
Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки
законосъобразно възлагане на поръчката, изисква от Участника да представи
официален удостоверителен документ, издаден от учебно заведение или аналогична
институция, от който документ да е видно съответствие на притежавана от инж.
Цветомир Иванов специалност, отговаряща на цитираното условие на Възложителя;
(2) придобит от експерта минимум 3 (три) години професионален опит по
признатата му специалност, която в съответствие с предходно цитираното условие,
трябва да е „Водоснабдяване и канализация“, или еквивалентна;
(3) придобит от предлагания експерт опит в извършване на дейности не на
каква да е експертна позиция, а конкретно и единствено на такива по част „ВиК“ на
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минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство
и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на
строежи в областта на сградното строителство.
*** В хипотеза, че за първоначално предложения от „Градив“ ООД експерт
(инж. Цветомир Иванов) не може да бъде доказано съответствие с всички обсъждани
минимални изисквания, Участникът би могъл да се възползва от предоставяната му
нормативна възможност и да предложи друг експерт, покриващ всички условия за
допустимост, одобрени от Възложителя за позицията на Експерт по част „ВиК“.
9. С цел доказване наличието на съответствие с изискванията на Възложителя и
дадените от него пояснения и указания, разписани в условията на Раздел III, т. 5.2.1.5., б.
„б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи за
предложения от него експерт по част „ОВК“ – инж. Велизар Александров ясни и
конкретни данни и информация, различни и/или допълващи тези, заявени в първоначалния
му ЕЕДОП и доказващи по безспорен начин:
(1) придобити от лицето минимум 3 (три) години професионален опит по
признатата му специалност – „Промишлена топлотехника“, индивидуализирайки
местоработата, конкретните периоди в изпълнение на съответна професионална
дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност и/или
изпълнявани функции, работодател/възложител, или други аналогични данни, които
са определящи за професионалния опит на експерта по притежаваната от него
специалност с посочената професионална насоченост, като тези доказателствени
данни трябва да са съобразени както с условията и изискванията в Указанията за
участие в процедурата, така и с даваните в хода на провеждането ѝ разяснения по
реда на чл. 33, ал. 1 от ЗОП.
(2) придобит от инж. Александров специфичен опит в извършване на дейности
конкретно като експерт по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни
обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
10. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67,
ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното възлагане на
поръчката (доказване наличието на съответствие с изискванията на Възложителя,
оповестени в Раздел III, т. 5.2.1.7., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата),
Комисията указва на Участника да представи за предложения в екипа му експерт
„Координатор по безопасност и здраве“ – Вилиян Найденов, заверено копие на валиден,
притежаван от експерта документ - Сертификат/Удостоверение или еквивалентен
документ за преминат от него курс на обучение за Координатор по безопасност и
здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно
лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.),
от който документ ясно да са видни: (1) номера и датата на издаването му; (2)
неговия предметен обхват, (3) организацията, провела обучението на експерта и
издала удостоверителния документ, както и (4) срока на валидност на документа.
Едновременно, Икономическият оператор трябва да впише в относимото поле
на изискания му нов ЕЕДОП всички релевантни данни, касаещи притежавания от
експерта документ (Сертификат/Удостоверение) за придобита специфична
професионална компетентност като Координатор/длъжностно лице по безопасност
и здраве.
11. С цел доказване на съответствие с минималното изискване за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 3, б. „а“ от
Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в т. 5.3., б. „а“ от Раздел III на
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Указанията за участие в процедурата, Участникът трябва да попълни в първото поле на
Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ от ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към притежавания от
него Сертификат за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO
9001:2015 или еквивалентен, а именно: (1) уникалния му номер; (2) предметен обхват
(3) срок на валидност на този Сертификат и (4) организацията – негов издател.
Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното
възлагане на поръчката, Комисията указва на Участника да представи доказателство/а,
от което/които да е видно, че притежавания от него Сертификат касае прилагане на
валиден както към датата на подаване на офертата, така и към момента на
депозиране на допълнителните му документи Стандарт за управление на качеството.
12. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид относителната
идентичност на констатацията на Комисията, досежно направената от Дружеството
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на
околната среда, представяйки изискания му нов ЕЕДОП, „Градив“ ООД трябва да
попълни в относимото и приложимо второ поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, всички данни,
релевантни за така притежавания от него Сертификат, в което число и срока му на
валидност.
Освен посоченото, едновременно и ползвайки се от правната възможност,
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно възлагане
на поръчката, Комисията указва на Участника да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП и заверено копие на притежавания от него Сертификат, посредством който
доказва съответствието си с утвърденото от Възложителя минимално изискване,
поставено в конкретно посочените по-горе части от Обявлението и Указанията за
участие в процедурата.

2. ДЗЗД „ТРИАДИЦА 2020“ – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1122 от 08.06.2020 г.,
депозирана за обособена позиция №1 на провежданата процедура за сключване на
Рамково споразумение
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД – Партньор в
Обединението, Комисията констатира следното:
1. В Част III, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка“ от ЕЕДОП, лицето, представляващо този от Партньорите в Обединението
е обективирало декларативно волеизявление, съобразно което както по отношение на него,
така и спрямо самото Дружество не се прилагат отделни специфични национални
основания за изключване от участие (избран е отговор „не“ като една от двете възможни и
взаимно изключващи се алтернативи), като е направено последователно и
систематично изброяване на почти всички основания, конкретизирани от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата.
Въпреки опита за изчерпателност на този от Партньорите, Комисията констатира, че
не е декларирана приложимостта спрямо него на две от основанията, наличието на които
по силата на чл. 107, т. 6 от ЗОП предпоставя отстраняване от участие в процедурата,
едновременно с което сочи на извода, че Икономическият оператор не е съобразил
изискването, обективирано от Възложителя по идентичен начин както Раздел VI.3.,
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подраздел II, т. 7 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие.
Съобразно въпросното изискване, Възложителят, основавайки се именно на
посочената разпоредба на ЗОП, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал
следното:
„Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – т. 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – т. 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ….. Лице, което е нарушило
забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП“.
В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), е указано и съответното поле
в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния
Икономически оператор и представляващото/щите го лице/а на обсъжданите основания за
отстраняване, а именно: „!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 101, ал.
9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част III, Раздел
„Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП).
От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г
....на ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и
т. 2.4.7. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1,
т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, …… с
оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word формат - по обр. №1
(какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Икономическият оператор трябва да
декларира и дали е извършил нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП
(чл. 107, т. 6 от ЗОП).
Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са оповестени както с
Обявлението за поръчка, така и в Указанията за участие, станали са известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са придобили и задължителен характер за спазване от страна на всеки,
участващ в процедурата Икономически оператор, посредством деклариране на тяхната
не/приложимост по отношение на него и/или представляващото/щите го лице/а в първото
от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.
С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се
подчертае и обстоятелството, че така визираното изискване, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на посочените по-горе императивни разпоредби на чл. 107, т. 6, във
връзка с чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, с оглед което и предвид констатирания пропуск в
тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на помощния
орган за обективна и реална преценка съответства ли този от Партньорите на
поставеното условие за лично състояние.
На следващо място, прави впечатление, че при деклариране липсата на основания
за отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС),
Управителят на Икономическия оператор се е ограничил единствено в декларацията,
самият той не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
Във връзка с така направената от нея констатация, Комисията намира за
необходимо да се посочи, че съобразно действащата редакция на обсъжданата норма от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в сила от 01.07.2016 г., пряко и/или косвено участие в процедури
по обществени поръчки, провеждани по реда и при условията на ЗОП и нормативните
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актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената
поръчка, се забранява на Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, на контролираните от тях лица (в което число и юридически),
включително и чрез Гражданско дружество/Консорциум, в което участва Дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. За изпълнение на отговорностите, произтичащи от изискуемата за целите на
настоящето възлагане позиция на Експерт по част „ОВК”, е посочен инж. Александрър (!
вероятно имайки се предвид „Александър“) Стражаков, по отношение на когото в
относимото поле на т. 6 от Част IV, Раздел „В“ на представения от Дружеството ЕЕДОП,
Комисията установи, че липсва достатъчно релевантна информация, досежно
придобит от експерта 3 (три) години опит в упражняване на придобитата от него
специалност.
С цел яснота, обективност и безпристрастност в отразяването на направените от нея
констатации, Комисията намира за необходимо да подкрепи този си извод с буквален цитат
на данните и информацията, отразени в обсъжданото поле от ЕЕДОП на „Никмар
Кънстракшън“ ЕООД, които (след поправка на множеството правописни грешки) са
следните:
„Висше образование, с образователно-квалификационна степен магистър;
специалност Топлотехника, професионална квалификация магистър инженер, съгласно
диплома рег. номер ........*/02.02.2010 г., издадена от Технически университет – гр. София
Година на дипломиране – 2010 г.;
23.07.2018 г. - до сега - инженер по част „ОВК“ - „Никмар Кънстракшън” ЕООД.
Основни функции - изграждане на ОВК части на обекти, преглеждане на ОВК системи,
констатиране на проблеми, диагностика, осъществяване на контрол по част „ОВК“ на
обекти на фирмата; координация с останалите експерти и работници на обекта и др.;
29.08.2008 г. - до сега - Управител на „Венто техник” ЕООД и от 02.02.2010 г. инженер по част ОВК на обекти на фирмата. Основни функции - управлява и
представлява фирмата; изготвяне и представяне на оферти по част отопление,
вентилация и климатизация, изграждане на ОВК части на обекти, преглеждане на ОВК
системи, констатиране на проблеми, диагностика, осъществяване на контрол по част
ОВК на обекти на фирмата, настройка на котелно оборудване, координация на
дейностите, изграждане на котли, дизелови агрегати и много други.
23.06.2014 г. - 22.05.2015 г. - инженер по част ОВК към „Булинвестстрой груп”
ЕООД за изпълнението на обект (изграждане на спортна зала). Основни функции изграждане на ОВК системата на обекта.
Експерт по част ОВК на следните обекти:
23.06.2014 г. - 22.05.2015 г. - Изграждане на Общинска спортна зала в поземлен
имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ II, кв.49) по кадастралната карта на гр.
Петрич, Община Петрич.
Работодател: „Булинвестстрой груп” ЕООД.
Заемана длъжност - експерт по част ОВК.
Основни фунции - изграждане на ОВК системата на обекта.
08.11.2018 г. - 18.06.2019 г. - ,,Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ ХІІІ20, кв. 21, район Сердика, ул. Клокотница № 46“.
Работодател: „Венто техник” ООД.
Заемана длъжност- експерт по част ОВК.
Основни фунции- изграждане на ОВК системата на обекта“.
Независимо от неколкократно направения от Икономическия оператор акцент на
длъжността „инженер ОВК“ и видния му опит да провокира формиране на убеждение, че
във всички изброени периоди инж. Стражаков е упражнявал дейност по признатата му
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специалност, Комисията, основавайки се на направения от нея съвкупен и цялостен анализ
на декларираните данни за професионалната компетентност на експерта, счита, че по
отношение на него не е доказано съответствие именно с минималното изискване за
придобит професионален опит по признатата му специалност за конкретно изискуем
минимален период от време, който период, съгласно одобрените условия по
процедурата следва да е не по-кратък от 3 (три) години.
За да формира това си заключение, настоящият помощен орган взе предвид следните
предпоставки, факти и обстоятелства:
На първо място, Комисията счита, че от съществено значение за изпълнението на
едно конкретно поставено изискване е неговото правилно разбиране. В този контекст,
следва да се посочи, че по отношение на обсъжданата експертна позиция, за изпълнението
на която е предложен инж. Стражаков, а именно: експерт по част „ОВК“, за целите на
настоящата процедура, Възложителят е одобрил минимални изисквания, посредством
покриването на които от конкретно предложен експерт, да може да придобие представа
както за нивото на знанията на лицето в определена сфера на компетентност, така и за
уменията му за изпълнение на функции и отговорности, придобити в резултат от
практическото прилагане на тези знания в определен времеви период.
Съобразно общите изисквания към обсъжданата експертна позиция, Участникът
следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на Рамковото
споразумение като част от предвидения негов инженерно-технически състав, притежаващ
необходимата професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане,
пряко ангажиран за изпълнението на строителството, предмет на поръчката и Експерт по
част „ОВК“, по отношение чието ниво на знания се изисква да са по специалност
„ОВК”/„ОВИ“, „Топлотехника“ или еквивалентна, при наличие на призната образователноквалификационна степен „бакалавър” или „магистър”.
По отношение на придобития от съответния експерт професионален опит в
упражняване на признатата му специалност в определената професионална насоченост,
е поставено изискване да е за период от минимум 3 (три) години.
Що се касае до минималното ниво на съответствие на придобит специфичен опит,
което следва да бъде доказано от лицето, определено за тази именно експертна позиция, в
последното от одобрените от него минимални изисквания, Възложителят е указал, че
търсеният, съответстващ опит на експерта следва да е в извършване на дейности по част
„ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство
и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на
строежи в областта на сградното строителство.
От дословно цитираните по-горе данни, относими към придобитата от инж.
Стражаков професионална квалификация (образователно-квалификационна степен
„магистър“, със специалност „Топлотехника“), е видно съответствието му с първото от
минималните изисквания, одобрени от Възложителя за експертната позиция, за която е
определено лицето.
На следващо място, ясното и конкретно посочване на обектите, при изпълнението на
които инж. Стражаков е изпълнявал функции и отговорности като „експерт по част ОВК“,
доказват покриването от негова страна и на друго от обсъжданите минимални изисквания,
одобрени с критерия за технически и професионални способности, а именно: това за
придобит конкретен специфичен опит.
Конкретният времеви период, в който експертът е натрупал опит по признатата му
специалност - „Топлотехника“ (извън този, който се припокрива с придобития от него
специфичен такъв), остава обаче неясен за настоящия помощен орган, поради видната
нееднозначност в декларираните от „Никмар Кънстракшън” ЕООД данни, които Комисията
реши, че с цел пълнота и ясно разбиране на конкретните ѝ доводи и аргументи, следва да
обсъди детайлно.
За начало на професионалния път на експерта е посочена датата 29.08.2008 г., от
която дата „до сега“ (който времеви момент не е ясно уточнен, но Комисията приема, че се
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касае за датата, на която е подписан обсъждания ЕЕДОП – 03.06.2020 г.), лицето е
Управител на Дружеството, на което е и едноличен собственик на капитала - „Венто
техник” ЕООД.
Година и половина по-късно – на 02.02.2010 г., инж. Стражаков се самоназначава в
собственото си Дружество на длъжност „инженер по част ОВК на обекти на
фирмата“, продължавайки да осъществява и административно-управленска дейност
и представителство на същото това Дружество, негов работодател.
Фактът на съвместяване от страна на експерта на функциите и отговорностите,
следващи от заеманото негово двойно качество – като Управител и работодател сам на
себе си и като служител – инженер по част „ОВК“ на обекти на Дружеството си, е
посочен и от самия Икономическия оператор при описанието на т. нар. „основни функции“
на експерта, а именно: „управлява и представлява фирмата; изготвяне и представяне на
оферти по част отопление, вентилация и климатизация, изграждане на ОВК части на
обекти, преглеждане на ОВК системи, констатиране на проблеми, диагностика,
осъществяване на контрол по част ОВК на обекти на фирмата, настройка на котелно
оборудване, координация на дейностите, изграждане на котли, дизелови агрегати и много
други“.
Неясно от така представената привидно подробна информация, остава
обстоятелството как е разпределял задълженията си инж. Стражаков и колко време
в 8-часовия работен ден (при наличие на и без това множество неясноти в информацията,
Комисията не би си позволила да разглежда друга хипотеза на изключение от нормативно
установеното работно време), е отделял за чисто административно-управленските и
представителни свои ангажименти като Управител на „Венто техник” ЕООД, респ.
колко време е инвестирал да изпълнява множеството изброени по-горе дейности
(някои от които отново административни, като изготвянето и представянето на
оферти), рефериращи към заеманата от него длъжност като „инженер по част ОВК
на обекти на фирмата“.
В контекста на правения от нея анализ, Комисията намира за необходимо да
отбележи, че действително, макар и нелогично, не е невъзможно Управителят на едно
Търговско дружество да се самоназначи и за служител, който да упражнява определен обем
експертни функции, съвместявайки задълженията си на управляващ и представляващ
юридическото лице, следващи от ТЗ и устава на Дружеството, но по причина на това, че
за целите на настоящето възлагане Възложителят е въвел като условие за
допустимост, относимо към обсъжданата позиция на Експерт по част „ОВК“
изискването за покриване на точно определен брой години (ясно определен времеви
период), в продължение на които лицето, предложено за същата тази позиция трябва
да е прилагало на практика знанията и уменията по притежаваната от него
специалност, а именно: минимум 3 г., по отношение на инж. Стражаков е трябвало
да бъдат ясно диференцирани периодите, в които е полагал труд именно по
признатата му специалност, както това е направено при описанието на придобития
от него специфичен опит.
Комисията намира, че тук е мястото да обърне внимание и по отношение на това, че
самия факт, че едно лице е назначено на длъжност „Управител“, указва, че от същото
това лице се изисква да „управлява“ конкретното Дружество, както и че поради
своето естество тази длъжност („Управител“) не включва в съдържанието си
осъществяването на чисто експертни функции“, т. е. от факта, че едно лице е
Управител на дадено Дружество, може да се направи извода, че същото има
управленски опит, но не и професионален експертен опит в конкретна сфера на
обществени отношения, изискваща специфична компетентност, каквато в случая е
изискуемата за инж. Стражаков експертиза като магистър-инженер със
специалност „Топлотехника“.
Нормативна опора, Комисията намира и в дефиницията, съдържаща се в §2, т. 41 от
ДР на ЗОП, съгласно която „професионална компетентност“ е наличието на знания,
получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в
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процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови,
служебни или граждански правоотношения.
Само по себе си обстоятелството, че лицето е придобило съответна
квалификационна степен е достатъчен индикатор за наличие на определени знания, но в
настоящата процедура, Възложителят ясно е посочил, че изисква „опит“ в упражняване на
конкретната, придобита от лицето специалност и то в определен, дефиниран с минимална
долна граница времеви период. Умения по тази специалност обаче, съгласно цитираната
дефиниция на ЗОП, могат да се придобият и усвоят при изпълнението не на какви да е и
всякакви правоотношения, а на конкретно изброените в Закона: трудови, служебни или
граждански, докато безспорен факт е, че управлението на едно Търговско дружество се
осъществява по Договор за управление и контрол.
Още по-голяма неяснота на следващо място внася и информацията, че от
23.07.2018 г. и отново „до сега“, лицето заема длъжност като експерт „ОВК“ не в едно,
а в две Дружества, продължавайки да е и Управител на „Венто техник” ЕООД, предвид
на това, че за настоящия помощен орган е напълно неразбираемо по какъв начин
същото, коментирано и по-горе нормативно установено за страната работно време
от 8 часа е поделяно и съчетавано от експерта за изпълнение на всяка отделна
длъжност, за да може да бъде обективно и без необходимост от тълкуване преценено
дали сбора от тези часови периоди, сумарно отговаря на изисквания период на
придобит професионален опит, относим към притежаваната от обсъждания
експерт специалност.
Тук е мястото да се обърне внимание, че Комисията, в качеството си на помощен
орган има задължение да извърши проверка дали и доколко с предоставената от
Участниците информация е доказано съответствието им с критериите за подбор, одобрени
от Възложителя, влезли в сила и имащи задължителен характер за спазване. Именно с оглед
това си задължение, Комисията може да формира изводи и заключения на база
декларираните от самите Участници данни, които трябва да са ясни, недвусмислени
и несъздаващи предпоставки за тълкуване, каквито видно не са данните, декларирани
от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД.
От друга страна, дори и да приеме за достоверна цитираната информация,
извън правомощията на Комисията е да прави по свое усмотрение преценка в какъв
часови диапазон от работното си време, г-н Стражаков е бил Управител и е
ръководил и управлявал „Венто техник” ЕООД, респ. колко часа (неясно на ден,
седмица, месец или в друг времеви период) е изпълнявал функции като експерт „ОВК“,
трупайки професионален опит по признатата му специалност.
Правомощията на помощния орган на Възложителя по изясняване на
релевантните факти и обстоятелства, касаещи покриването на изискванията за
допустимост, са установени от законодателя (чл. 104, ал. 5 от ЗОП) и доколкото
участието в обществените поръчки е право, а не задължение на Стопанските
субекти, то същите следва да са наясно с нормативния ред, установяващ правата и
задълженията в процедурата по възлагане на договор за обществена поръчка, поради
което, отговорността за изготвяне на коректни предложения, съобразени с
изискванията на условията по процедурата и с приложимата правна уредба, е изцяло
на Участниците и това е императивно разписано и в чл. 39, ал. 1 от ППЗОП.
Помощният орган на Възложителя, от своя страна, не следва да носи
отговорност за последствията от това да тълкува волята на Участника или да
извършва действия за отстраняване на пороците, а е задължен на първо място да
спазва заложените в документацията изисквания на Възложителя, доколкото това е
условие за законосъобразно провеждане на процедурата.
С цел пълнота и максимална обоснованост на правените от нея крайни изводи,
Комисията счита за необходимо да посочи, че търсейки съответствие на експерта с
обсъжданото, одобреното за целите на настоящата процедура минимално изискване, взе
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предвид и данните, декларирани от Икономическия оператор, според които инж. Стражаков
е бил „Експерт по част ОВК на следните обекти:
23.06.2014 г. - 22.05.2015 г. - Изграждане на Общинска спортна зала в поземлен
имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ II, кв.49) по кадастралната карта на гр.
Петрич, Община Петрич.
08.11.2018 г. - 18.06.2019 г. - ,,Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ ХІІІ20, кв. 21, район Сердика, ул. Клокотница № 46“,
от които обосновава заключението си за тяхната безспорна релевантност
спрямо придобития от експерта специфичен опит, но по причина на това, че
сумарния период, в който инж. Стражаков е придобил опит и по признатата му
специалност е 1 година, 6 месеца и 10 дни, Комисията счита, че и от тях, дори и по
индуктивен път не би могла да приеме за доказан изискуемия за целите на
настоящето възлагане професионален опит по придобитата от него специалност –
„Топлотехника“.
В обобщение, Комисията формира и крайния си недвусмислен извод, че е
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето, предложено за
позицията на експерт по част „ОВК“ – инж. Александър Стражаков, отговаря на
подробно и в детайли обсъденото по-горе минимално изискване за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ от
Указанията за участие в настоящата процедура.
***********************************************************************
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
„С.И.С.М. - СТРОЙ“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира
следното:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4
от ЗОП, този от Партньорите е представил в електронен нередактируем формат, цифрово
подписан ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената
поръчка.
Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
По причина на това, че „С.И.С.М. - строй“ ЕООД не се е възползвало от
възможността да представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочело попълване на
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изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на него с
пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно Търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
3. По идентичен начин, както и предходнообсъдения Партньор, така и „С.И.С.М. –
строй“ ЕООД е декларирало в първото поле на Част III, Раздел Г: „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на
възлагащия орган или възложителя на държава членка“ от ЕЕДОП, че както по отношение
на Управителя, така и спрямо самото Дружество не се прилагат отделни специфични
национални основания за изключване от участие (избран е отговор „не“ като една от двете
възможни и взаимно изключващи се алтернативи), като и от негова страна е направено
последователно и систематично изброяване на почти всички основания,
конкретизирани от Възложителя в Указанията за участие в процедурата.
Въпреки опита за изчерпателност и на този от Партньорите, Комисията констатира,
че и той не е декларирал относимостта спрямо него на две от основанията, наличието на
които по силата на чл. 107, т. 6 от ЗОП предпоставя отстраняване от участие в процедурата,
едновременно с което сочи на извода, че Икономическият оператор не е съобразил
изискването, обективирано от Възложителя по идентичен начин както Раздел VI.3.,
подраздел II, т. 7 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие.
Съобразно въпросното изискване, Възложителят, основавайки се именно на
посочената разпоредба на ЗОП, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал
следното:
„Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – т. 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – т. 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ….. Лице, което е нарушило
забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП“.
В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), е указано и съответното поле
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в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния
Икономически оператор и представляващото/щите го лице/а на обсъжданите основания за
отстраняване, а именно: „!!! Липсата, спрямо Участника на основанията по чл. 101, ал.
9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част III, Раздел
„Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП).
От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част ІІІ, Раздел Г
....на ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и
т. 2.4.7. от настоящите Указания са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1,
т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, …… с
оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word формат - по обр. №1
(какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Икономическият оператор трябва да
декларира и дали е извършил нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП
(чл. 107, т. 6 от ЗОП).
Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са оповестени както с
Обявлението за поръчка, така и в Указанията за участие, станали са известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са придобили и задължителен характер за спазване от страна на всеки,
участващ в процедурата Икономически оператор, посредством деклариране на тяхната
не/приложимост по отношение на него и/или представляващото/щите го лице/а в първото
от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.
С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се
подчертае и обстоятелството, че така визираното изискване, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на посочените по-горе императивни разпоредби на чл. 107, т. 6, във
връзка с чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, с оглед което и предвид констатирания пропуск в
тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на помощния
орган за обективна и реална преценка съответства ли този от Партньорите на
поставеното условие за лично състояние.
От друга страна, от прегледа на данните в обсъжданото поле и на ЕЕДОП,
представен от този от Партньорите се установява, че при деклариране липсата на основания
за отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС),
Управителят на Дружеството се е ограничил единствено в декларацията, че самият той
не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е контролиран
от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Във връзка с така направената от нея констатация, Комисията намира за
необходимо да се посочи, че съобразно действащата редакция на обсъжданата норма от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в сила от 01.07.2016 г., пряко и/или косвено участие в процедури
по обществени поръчки, провеждани по реда и при условията на ЗОП и нормативните
актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената
поръчка, се забранява на Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, на контролираните от тях лица (в което число и юридически),
включително и чрез Гражданско дружество/Консорциум, в което участва Дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
4. В неотносимото за целта първо поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, Икономическият
оператор е отбелязал, че разполага със Сертификат за внедрена система за управление на
околната среда по стандарт ISO 14001:2015, като е индивидуализирал същия, посредством
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уникалния му идентификационен номер, срок на валидност и организацията, издател на
въпросния Сертификат.
Прави впечатление, обаче, че Икономическият оператор не е посочил
конкретния предметен обхват на така визирания документ, на който основава
съответствието си с едно от минималните изисквания за технически и
професионални способности, , който пропуск препятства възможността на Комисията да
направи обективен, достоверен и обоснован извод за съответствието на Дружеството
(декларирало участието си в изпълнението на строително-монтажни работи от обхвата на
възлагане в Рамковото споразумение) с утвърденото за целите на настоящето възлагане
минимално изискване, въведено като критерий за подбор както в Раздел III.1.3., т. 4, б. „а“
от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.4, б. „а“ от Указанията за участие
в процедурата.
5. В последния абзац на Част VI от представения ЕЕДОП, липсва декларация,
съобразно която лицето, подписало документа и сочещо се за негов автор е дало официално
съгласие Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
предоставена от и за Икономическия оператор в отделните Части и Раздели на
представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на
настоящата процедура.
Липсва също така и попълване на изискуемите данни относно публикацията и
обявяването на процедурата в Официален вестник на Европейския съюз.
Предвид обстоятелството, че във въпросната последна част на ЕЕДОП, който по
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Икономическите
оператори трябва да декларират различни по вид и обхват данни (изброени по-горе),
непопълването на тази Част от документа може да се квалифицира като съществен
пропуск в декларацията на Дружеството, респ. в офертата на самия Участник.
***********************************************************************
В приложение към обсъдените по-горе ЕЕДОП на отделните Партньори в състава на
Обединението - Участник и в изпълнение на изискването на Възложителя, основано на
разпоредбата на чл. 39, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, като част от офертата
е представено заверено копие на Споразумение за създаване на Дружество по ЗЗД с
наименование „Триадица 2020“, сключено между „Никмар кънстракшън“ ЕООД и
„С.И.С.М. - строй“ ЕООД на 22.05.2020 г.
Съгласно постигнатото между Партньорите покриване на волеизявления,
обективирано във второто изречение на чл. 4 от разглежданото Споразумение,
„Съдружниците в Обединението определят за негов управител, управителя на „Никмар
Кънстракшън“ ЕООД - Николай Борисов Влахов… Съдружниците дават на управителя
неотменимо пълномощно да действа от името и за сметка на Обединението и да го
представлява“.
В следващите текстове на чл. 5, чл. 6 от обсъждания учредителен за Обединението
документ, на така определения Управител – г-н Николай Влахов, са предоставени още
множество права, относими към участието на ДЗЗД „Триадица 2020“ в настоящата
процедура.
Независимо от видната категоричност на волеизявлението на двамата
Партньори, досежно персоналната идентификация на лицето, определено за
представляващ Обединението – Участник, в текста на чл. 7 от обсъжданото
Споразумение е записано следното, цитирано буквално и дословно: „Съдружниците в
Обединението, упълномощаваме лицето Иво Петров Тунгаров да представлява
Обединението за регистрацията му в Службата по вписванията в съответствие с
изискванията на чл. 3, ал. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ и пред НАП във връзка с
регистрацията по ДДС“.
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На следващо място, на първа страница от представеното копие на документа е
виден следния недовършен запис на клаузата на т. 2.4., а именно: „Срокът на действие
на Обединението е срокът на действие на договора за“.
Липсата на пълнота и довършеност на цитираното изречение, както и
използваното словосъчетание „срокът на действие на договора“, предпоставя
заключението, че от страна на Икономическите оператори, включени в състава на
ДЗЗД „Триадица 2020“ не е изпълнено едно от изискванията, утвърдено за целите на
настоящето възлагане в Раздел III, т. 1.1. от Указанията за участие в процедурата и
по-конкретно, това, според което: „Срокът на Обединението трябва да е най - малко
за времето, за което ще бъдат изпълнени всички дейности от обхвата на
съответната обособена позиция (срока на Рамковото споразумение)“.
***********************************************************************
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на партньора в Обединението – „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“
ЕООД данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
1. За да се постигне от страна на този от Партньорите точно и коректно спазване на
изискванията, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.4.7. от Указанията за участие в
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо Икономическия
оператор основанията за отстраняване, следващи от императивните забрани на чл. 101, т.
9 и т. 10 от ЗОП, „Никмар Кънстракшън“ ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП, в
първото поле на Част III, Раздел „Г“ от който, задължително трябва ясно и без
възможност за тълкуване да бъде направена конкретизация по отношение
приложимостта спрямо него на цитираните условия, въведени с нормата на чл. 107,
т. 6 от ЗОП като основания за задължително отстраняване от участие в
процедурата.
Едновременно, отчитайки пропуска в декларираната от него информация
досежно отделните хипотези, съдържащи се в разпоредбата на чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, попълвайки визираното и в предходния абзац поле първо в
Част III, Раздел „Г“ на новия си ЕЕДОП, Икономическия оператор трябва изрично и
конкретно да посочи дали:
(1) е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
(2) е контролиран от Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
В хипотеза на приложимост на някое от визираните по-горе основания за
изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата нормативна
уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП, следва да се посочат
конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за надеждност по
смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на основание чл.
39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, удостоверяващи
така предприетите от Стопанския субект мерки.
2. С цел създаване на обективна увереност за настоящия помощен орган, по
отношение съответствието на предложения Експерт по част „ОВК“ – инж. Александър
Стражаков с минималното изискване, одобрено за целите на настоящето възлагане в
Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, този от Партньорите
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следва да представи в изискания му нов ЕЕДОП безспорни данни и информация,
удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от
посочения негов експерт минимум 3 (три) години професионален опит по признатата
му специалност, която за инж. Стражаков е „Топлотехника“.
***********************************************************************
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на партньора „С.И.С.М. - СТРОЙ“ ЕООД данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. Ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП, Комисията указва на този от Партньорите да представи нов ЕЕДОП, попълнен в
частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и
обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че Обявлението за
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел II, т. 2
от констативната част по-горе, представителят на този от Партньорите трябва коректно и
обективно вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на
ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле
шест въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки
един от тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване от
процедурата както на това Дружество, така и на самия Участник.
3. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в
Раздел III, т. 2.4.7 и т. 2.5.1. от Указанията за участие в процедурата, както и с цел
установяване налице ли са или не спрямо този от Партньорите в Обединението и/или
представляващото го лице, едно или повече от основанията за отстраняване,
следващи от императивните разпоредби на чл. 107, т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от
ЗОП и на чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП,
задължително трябва да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя,
отделни и самостоятелни специфични национални основания за изключване, с
конкретизация по отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и
представляващото го лице.
За целта, Икономическият оператор следва да декларира още и:
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107,
т. 6 от ЗОП);
- регистриран ли е в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
- контролиран ли е от Дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален
данъчен
режим,
включително
и
чрез
гражданско
дружество/консорциум, в което участва Дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
В хипотеза на приложимост на някое от визираните по-горе основания за
изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата нормативна
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уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП, следва да се посочат
конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за надеждност по
смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на основание чл.
39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи, удостоверяващи
така предприетите от Стопанския субект мерки.
4. С цел доказване съответствие с минималното изискване за технически и
професионални способности, въздигнато като критерий за подбор и одобрено от
Възложителя в Раздел III.1.3., т. 4, б. „а“ от Обявлението за поръчка, идентично
обективирано и в Раздел III, т. 5.4., б. „а“ от Указанията за участие в процедурата,
Икономическият оператор трябва да попълни в приложимото второ поле на Част IV,
Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ на новопредставяния свой ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни
към притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на
околната среда по Стандарт ISO 14001:2015, в което число и предметния му обхват.
Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и имайки преди всичко за цел законосъобразно
възлагане на поръчката, указва на „С.И.С.М. - строй“ ЕООД да представи в срока по чл. 54,
ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от
него Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по Стандарт
ISO 14001:2015.
5. Представяйки изискания му нов ЕЕДОП, този от Партньорите трябва да съобрази
доводите и аргументите на Комисията, обективирани в Раздел II, т. 5 от констативната част
на настоящия Протокол, като за целта трябва да попълни коректно и изцяло Част VI от
съдържанието на тази нова своя декларация, като:
(1) представи ясно изразена декларация, съобразно която лицето, подписало
документа и сочещо се за негов автор дава официално съгласие Възложителят да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена от и за Икономическия
оператор в отделните Части и Раздели на представения от него Единен европейски
документ за обществени поръчки за целите на настоящата процедура, в частта ѝ на
обособена позиция №1,
както и
(2) да впише всички изискуеми данни относно публикацията и обявяването на
процедурата в Официален вестник на Европейския съюз, вкл. и индивидуализация на
самата процедура и обособената позиция, за която участва.
***********************************************************************
Предвид направеното от Комисията установяване, че в представеното като част от
офертата Споразумение за създаване на Дружество по ЗЗД „Триадица 2020“, в различни от
текстовете в съдържането на документа, за упражняващ представителни правомощия
спрямо Обединението са посочени две различни лица – г-н Николай Влахов и г-н Иво
Тунгаров, Комисията указва на Икономическите оператори – Партньори в
Обединението в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представят ясна, еднозначна и
категорична информация по отношение на това кое/кои е/са лицето/лицата,
представляващ/и неперсонифицираното Обединение, учредено с горепосоченото
наименование, с цел участие в настоящата процедура.
Независимо от това коя от двете хипотези е налице (било само едното, било и
двете лица да имат права на представителство), това обстоятелство следва да бъде
ясно разписано в Споразумението по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.
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На следващо място, отчитайки направената по - горе от нея констатация за липса
на безспорна доказаност, че срокът на Обединението е най - малко за времето, за
което ще бъдат изпълнени всички дейности от обхвата на обособената позиция, за
която е подадена офертата, т.е., за срока на Рамковото споразумение, Комисията
указва на Партньорите да представят ново заверено копие от Споразумението за
създаване на Обединението, носещо дата 22.05.2020 г., от което в ясен и четим вид да
е установимо пълното съдържание на т. 2.4. от съдържанието му.
Едновременно и в хипотеза, че в текстовото съдържание на въпросния
документ, имащ характер на учредителен за Обединението акт, не се съдържа точна
регулация на посоченото по-горе условие за допустимост, одобрено от Възложителя
за целите на настоящата процедура, допълнително трябва да се представи друг
договор/споразумение, или анекс към визираното Споразумение за създаване на ДЗЗД
„Триадица 2020“ или друг еквивалентен документ, от който ясно и недвусмислено, в
изпълнение на изискванията, разписани в Раздел III, т. 1.1. от Указанията за участие
в процедурата, да е видно постигнатото между Партньорите съгласие по отношение
и на това конкретно условие (касателно срока на Обединението), относимо към
изпълнението именно на настоящата обществена поръчка.

3. „ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1123 от
08.06.2020 г., подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция
№1
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД – Партньор в Обединението,
Комисията констатира следното:
1. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, по отношение на
всеки един от двата, съдържащи се в този Раздел въпроса, а именно: (1) „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци,
както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“ и (2)
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“, този от Партньорите е отбелязал отговор „не“.
Отрицателен отговор е даден и на запитването „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, следващо всеки един от
горецитираните въпроси, който отговор обаче, Комисията счита за некоректен и
неточен, по причина на това, че както Национална агенция за приходите, така и
всяка Община по седалище и регистрация на Участниците (в това число и отделните
Партньори в състава им) и на Възложителя поддържа база данни, съдържаща такава
информация и същата се предоставя безплатно след поискване на органите, вкл. на
Възложителите.
2. Отново в Част III „Основания за изключване“, но в отделни от полетата на Раздел
В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ на разглеждания ЕЕДОП, по отношение на следните основания за изключване:
(1) несъстоятелност; (2) производство по несъстоятелност; (3) споразумение с
кредиторите; (4) аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; (5) управляване на активите от ликвидатор; (6) прекратена стопанска
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дейност, на въпросите „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС ?“, Икономическият оператор също е отговорил
отрицателно (отбелязвайки отговор „не“).
Аналогично на изразеното в предходната точка нейно мнение, Комисията намира и
тези отговори за неправилни и влизащи в противоречие с факта, че в ТРРЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията се поддържа изискуемата и подлежаща на вписване в
обсъжданите полета информация, като същата е публична и достъпна безплатно.
3. В Част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на представения от
този от Партньорите ЕЕДОП, е отразена декларация, съобразно която за „последните“ три
„приключили“ финансови години, „Булстрой груп“ ЕООД е реализирало „конкретен“
годишен оборот (минимален оборот) в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция
№1, правейки отразяване на конкретни цифрови стойности за 2016 г., 2018 г. и 2019 г., а
именно:
- за 2016 г. – 1 167 882,07 лв.;
- за финансовата 2018 г. – 2 869 016,73 лв. и
- за последната приключила до датата на подаването на офертата му финансова
година (2019 г.) – 7 103 752,66 лв.
Предвид обстоятелството, че разпоредбата на чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП указва по
императивен начин референтния период, в който Възложителите могат да поставят
изисквания към Участниците за реализиран минимален общ оборот, включително и
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, респ. да приемат като
релевантен деклариран от отделните Икономически оператори такъв оборот и който
времеви период е определен по следния начин: „последните три приключили финансови
години“, недвусмислено видно е, че декларираните от „Булстрой груп“ ЕООД стойности на
реализиран от него през 2016 г. „сходен“ оборот не е и не може да бъде приет за
съответен на одобреното за целите на настоящето възлагане минимално изискване,
разписано по идентичен начин в Раздел III.1.2., т. 1.1. от Обявлението за поръчка и в
Раздел III, т. 4.1.1. от Указанията за участие в процедурата.
4. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в
текста на Раздел III, т. 5.2.1.6., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение
на предложения от него експерт за изпълнение функциите на „Отговорник/специалист по
контрола на качеството“ – инж. Румяна Узунова, този от Партньорите се е позовал на
следните данни и информация, относими към допълнителната професионална
квалификация на лицето: „Удостоверение №**** от 16.05.2018 г. за завършен курс за
„Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“, издадено от ЦПО „Виана“, гр. София, със срок на валидност до
16.05.2020 г.“.
Недвусмислено видно от цитираната информация, е обстоятелството, че
притежаваното от експерта Удостоверение е било невалидно към датата на подаване на
офертата на Участника – 08.06.2020 г., което обстоятелство предпоставя липса на
доказано съответствие на инж. Узунова с поставеното минимално изискване да
притежава валиден документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ.
***********************************************************************
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II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
„БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира
следното:
1. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, по отношение на
всеки един от двата, съдържащи се в този Раздел въпроса, а именно: (1) „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци,
както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“ и (2)
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“ и този от Партньорите е отбелязал отговор „не“.
Отрицателен отговор е даден и на запитването „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, следващо всеки един от
горецитираните въпроси, който отговор обаче, Комисията счита за некоректен и
неточен, по причина на това, че както Национална агенция за приходите, така и
всяка Община по седалище и регистрация на Участниците (в това число и отделните
Партньори в състава им) и на Възложителя поддържа база данни, съдържаща такава
информация и същата се предоставя безплатно след поискване на органите, вкл. на
Възложителите.
2. Отново в Част III „Основания за изключване“, но в отделни от полетата на Раздел
В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ на разглеждания ЕЕДОП, по отношение на следните основания за изключване:
(1) несъстоятелност; (2) производство по несъстоятелност; (3) споразумение с
кредиторите; (4) аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; (5) управляване на активите от ликвидатор; (6) прекратена стопанска
дейност, на въпросите „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС ?“, и вторият от Партньорите в Обединението също е
отговорил отрицателно (отбелязвайки отговор „не“).
Аналогично на мнението, изразено от нея както в предходната точка, така и
касателно другия от Партньорите, Комисията намира и тези отговори за неправилни и
влизащи в противоречие с факта, че в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията се
поддържа изискуемата и подлежаща на вписване в обсъжданите полета информация,
като същата е публична и достъпна безплатно.
***********************************************************************
III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника – „ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД, Комисията констатира следните
непълноти, пропуски и несъответствия:
1. На съдържащия се в Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП въпрос „Икономическият
оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?“, Участникът е отговорил
отрицателно, което му волеизявление по същество влиза в противоречие с дефиницията,
съдържаща се в §1, т. 1 от ДР на ЗМСП, съобразно която „предприятие“ е всяко физическо
лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност,
независимо от собствеността, правната и организационната си форма“.
Отчитайки цитираното легално определение в приложимия нормативен акт,
Комисията счита, че в обсъжданото поле на ЕЕДОП следва да бъде отбелязан отговор „да“.
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2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и
информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези,
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представени от двамата
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1,
т. 2, т. 3 и т. 4 и в Раздел II, т. 1 и т. 2 на изложението по-горе, предвид което,
настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно
отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от него на всеки от горепосочените
Икономически оператори в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и в Раздел II, т. 1 и т. 2 подолу в указателната част на настоящия Протокол, са еднозначно относими и
приложими и за Участника, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите
и заключенията на Комисията) неприложими и неважими и за него!
3. Като приложение към подадения ЕЕДОП на „Обединение Булстрой“ ДЗЗД, в
изпълнение на изискванията на Възложителя, основани на императива на чл. 39, ал. 2, т. 3
от ППЗОП, е представен и екземпляр от Анекс с дата 03.06.2020 г., носещ пореден №4 и
съдържащ договорености, изменящи и допълващи Договор за учредяване на Обединение от
21.06.2016 г., страни по което са „Булстрой груп“ ЕООД и „Булстрой холд“ ЕООД.
Видно от текстовото съдържание на единствената клауза (определена като
„параграф единствен“), обективирана в разглеждания Анекс №4, Партньорите в
Обединението са постигнали договореност да участват в настоящата процедура, в частта ѝ
на обособена позиция №1.
По отношение на всички останали, възникнали и съществуващи техни отношения,
Партньорите са направили препратка към основния договор за учредяване на „Обединение
Булстрой“ ДЗЗД от 21.09.2016 г., копие от който също е представено като част от офертата.
При направени от страна на Комисията прочит и анализ на съдържанието на
визирания документ, определян като „основен договор“, се установи, че същият е сключен
между посочените Дружества с основна цел – съвместното им участие в провеждана от
Район Красно село процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община, Район Красно село, във връзка с НПЕЕМЖС, приета с ПМС
№18/02.02.2015 г., по обособена позиция №1 „Инженеринг (проектиране и строителство)
за сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 198“.
В отделни от текстовете на обсъжданото договорно споразумение, Страните по него
са уговорили:
- процентното участие на всеки от Партньорите при изпълнението на възлаганите
дейности (в съотношение 50% на 50%) – чл. 2.1.1.;
- разпределението по между им на дейностите, предмет на изпълнение, според което,
„Булстрой груп“ ЕООД е поело ангажимент да извършва строително-монтажните работи на
обекта, а „Булстрой холд“ ЕООД – доставката на материалите (чл. 2.2.);
- солидарна отговорност при изпълнението на договора, вкл. и по отношение на
плащанията (чл. 2.3. и чл. 7.1.2.);
- разпределението на отговорността (чл. 8);
- лицето, оправомощено да представлява Обединението пред Възложителя и пред
трети лица (чл. 5);
- задължение да не се напуска и да не се променя състава на Обединението за
периода на действие на договора (чл. 12.1.).
По отношение срока на действие на договора, в чл. 14.2., е посочено, че същият има
действие през целия срок на изпълнение на обществената поръчка с горепосочения
предмет, а именно: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на Столична община, Район Красно село, във връзка с НПЕЕМЖС,
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приета с ПМС №18/02.02.2015 г., по обособена позиция №1 „Инженеринг (проектиране и
строителство) за сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Красно село“, бл.
198“, включително и по време на гаранционния срок.
Договорено е също така (в следващия чл. 14.3.), че договорът за Обединение се
прекратява, в хипотеза, че неперсонифицираното лице не бъде определено за Изпълнител
на поръчката.
Данни и информация дали Икономическият оператор е бил определен за
Изпълнител, изпълнил ли е обществената поръчка, изтекли ли са, респ. кога изтичат
гаранционните срокове на обекта и какво е отношението им със сроковете по
възлаганото по настоящем Рамково споразумение, в офертата не са представени.
Отчитайки обсъдените по-горе данни, почерпени от нея от представените от
Обединението документи, Комисията счита, че на този етап от Участника не са
доказани следните конкретни условия и изисквания, утвърдени за целите на
настоящето възлагане в Раздел III, т. 1.1. от Указанията за участие в процедурата, а
именно:
(1) Конкретно за настоящата обществена поръчка и обособената позиция, за
изпълнението на която участва Обединението, да са определени:
а) правата и задълженията на Партньорите/членовете на Обединението;
б) разпределението на отговорността между Партньорите/членовете в състава
му;
в) дейностите от предмета на възлагане по обособената позиция, за която е
подадена офертата на Обединението и които всеки от Партньорите ще изпълнява при
възлагането на отделните договори за изпълнение на обществени поръчки в обхвата
на Рамковото споразумение;
(2) Срокът на Обединението да е най - малко за времето, за което ще бъдат
изпълнени всички дейности от обхвата на обособената позиция, за която се участва.
***********************************************************************
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора в Обединението – „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД
данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
1. Предвид изтъкнатия и по-горе в Раздел I, т. 1 на констативната част факт, че както
Национална агенция за приходите, така и всяка Община по седалище и регистрация на
Участниците и на Възложителя поддържа база данни, съдържаща информация досежно
изпълнението от страна на Стопанските субекти на задълженията им за плащане на данъци
и социалноосигурителни вноски и същата тази информация се предоставя безплатно след
поискване на органите, вкл. на Възложителите, Икономическият оператор следва да
представи нов ЕЕДОП, като при попълването на Част III, Раздел „Б“ от съдържанието на
който да отбележи отговор „да“ на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно
за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, едновременно с което трябва да
посочи електронен адрес (URL) към базите данни в НАП и съответните Общини (по
своето и по местоседалището на Възложителя), докато на ред „Код“, на вписване
подлежи ЕИК на Дружеството.
2. Съобразявайки се с ноторноизвестния факт, че ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията поддържа и предоставя напълно безплатно достъп до информацията, касаеща
наличието или не спрямо Стопанските субекти вписани в Регистъра на обстоятелства като:
несъстоятелност, производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите,
аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство,
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управляване на активите от ликвидатор и прекратена стопанска дейност, при попълването
на относимите полета в Част III, Раздел „В“ на представяния от него нов ЕЕДОП, „Булстрой
груп“ ЕООД трябва да отбележи отговор „да“ на всеки от въпросите „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“,
едновременно с което трябва да посочи електронен адрес (URL) към базите данни в
ТРРЮЛНЦ, докато на ред „Код“ следва да впише своя ЕИК, с който е регистриран в
ТРРЮЛНЦ.
3. Независимо от факта, че реализираният от „Булстрой груп“ ЕООД оборот за
приключилите две предходни финансови години (2018 г. и 2019 г.) покрива поставеното от
Възложителя в Раздел III.1.2. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т.1.1. от Обявлението за
поръчка, одобрено със същото съдържание и в Раздел III, т. 4.1.1. от Указанията за участие
минимално изискване за реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
обособена позиция №1, за която е подадена офертата на Обединението, в което
Дружеството е Партньор, в хипотеза, че Икономическият оператор държи да се ползва и от
такъв оборот, реализиран от него през 2017 г. (която именно е третата финансова година,
попадаща в определения от чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП референтен времеви период), в срока
по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следва да представи коректно попълнен в Част IV, Раздел „Б“
новия си ЕЕДОП.
Едновременно, Комисията, ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, стремейки се и целейки законосъобразно и при
условия на прозрачност и равнопоставеност възлагане на поръчката, указва на
Икономическия оператор да представи ведно с изискания му, коректно попълнен нов
ЕЕДОП и заверено копие на съставения от него (и заверени по надлежния ред, съгласно
изискванията на Закона за счетоводството) годишен финансов отчет за
приключилата финансова 2017 година, предвид обстоятелството, че същия не е
публикуван в ТРРЮЛНЦ и съдържанието му не е публично оповестено и достъпно.
4. За да бъде доказано както от този от Партньорите, така и от самия Участник
съответствие с минималното изискване, въведено с критерия за технически и
професионални способности, което е ясно и недвусмислено обективирано в Раздел III, т.
5.2.1.6., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и преди
всичко, целейки законосъобразно възлагане на поръчката, указва на този от Партньорите да
представи доказателство/а, че предложеният от него експерт за заемане на позиция
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“, а именно: инж. Румяна
Узунова, притежава валиден документ - Удостоверение/Сертификат, или
еквивалентен документ за преминат курс за осъществяване контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ.
Едновременно, всички релевантни данни, доказващи съответствието на
експерта с обсъжданото минимално изискване, трябва да бъдат вписани в съответно
относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на новите ЕЕДОП, представяни от
„Булстрой груп“ ЕООД и от Участника – „Обединение Булстрой“ ДЗЗД.
***********************************************************************
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД данните, информацията
и документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. Предвид неколкократно изтъкнатия вече факт, че както Национална агенция за
приходите, така и всяка Община по седалище и регистрация на Участниците и на
Възложителя поддържа база данни, съдържаща информация досежно изпълнението от
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страна на Стопанските субекти на задълженията им за плащане на данъци и
социалноосигурителни вноски и същата тази информация се предоставя безплатно след
поискване на органите, вкл. на Възложителите, Икономическият оператор следва да
представи нов ЕЕДОП, коректно попълнен в частта му на Раздел „Б“ от Част III, в който на
въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава
- членка на ЕС?“, трябва да отбележи отговор „да“.
Също така, трябва да посочи и електронен адрес (URL) към базите данни в
НАП и съответните Общини (по своето и по местоседалището на Възложителя),
докато на ред „Код“, на вписване подлежи ЕИК на Дружеството.
2. Съобразявайки се с ноторноизвестния факт, че ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията поддържа и предоставя напълно безплатно достъп до информацията, касаеща
наличието или не спрямо Стопанските субекти вписани в Регистъра на обстоятелства като:
несъстоятелност, производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите,
аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство,
управляване на активите от ликвидатор и прекратена стопанска дейност, при попълването
на относимите полета в Част III, Раздел „В“ на представяния от него нов ЕЕДОП, „Булстрой
холд“ ЕООД също трябва да отбележи отговор „да“ на всеки от въпросите „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“, едновременно с което трябва да посочи електронен адрес (URL) към базите
данни в ТРРЮЛНЦ, докато на ред „Код“ следва да впише своя ЕИК, с който е
регистриран в ТРРЮЛНЦ.
***********************************************************************
III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника – „ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ“ ДЗЗД данните,
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а
именно:
1. Съобразявайки легалната дефиниция, изведена в §1, т. 1 от ДР на ЗМСП, цитирана
дословно в т. 1 на Раздел III по-горе, попълвайки новия си ЕЕДОП, Участникът (чиято
правноорганизационна форма е гражданско дружество), трябва да отбележи отговор
„да“ на съдържащия се в Част II, Раздел „А“ въпрос „Икономическият оператор микро-,
малко или средно предприятие ли е?“
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци,
които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните
Партньори в състава му и обсъдени от настоящия помощен орган в Раздел I, т. 1, т. 2, т.
3 и т. 4 и в Раздел II, т. 1 и т. 2 от констативната част на настоящия Протокол,
указанията и изискванията, дадени от Комисията на „Булстрой груп“ ЕООД (Раздел
I, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 по-горе) и на „Булстрой холд“ ЕООД (Раздел II, т. 1 и т. 2 погоре), важат напълно еднозначно и за Участника – „Обединение Булстрой“ ДЗЗД,
съответно
той
трябва
да
съобрази
същите,
като
отрази
променените/допълнените/новите данни в представен от него нов ЕЕДОП, като не е
необходимо повторно представяне на изисканите от Комисията документални
доказателства, с които следва да се докаже достоверността на отделни декларирани
факти и обстоятелства.
3. Отчитайки направените по - горе от нея констатации за липса на безспорна
доказаност, че:
(1) конкретно за настоящата обществена поръчка и обособената позиция, за
изпълнението на която участва Обединението са определени:
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а) правата и задълженията на Партньорите/членовете на Обединението;
б) разпределението на отговорността между Партньорите/членовете в състава
му;
в) дейностите от предмета на възлагане по обособената позиция, за
изпълнението на която е подадена офертата и които всеки от Партньорите ще
изпълнява при възлагането на отделните договори за изпълнение на обществени
поръчки в обхвата на Рамковото споразумение;
(2) срокът на Обединението ще е най - малко за времето, за което ще бъдат
изпълнени всички дейности от обхвата на обособената позиция, за която се
участва/срокът на Рамковото споразумение по обособена позиция №1,
Комисията указва на Участника да представи друг договор/споразумение, или
анекс към визираното Споразумение за създаване на „Обединение Булстрой“ ДЗЗД или
друг еквивалентен документ, от който ясно и недвусмислено, в изпълнение на
изискванията, разписани в Раздел III, т. 1.1. от Указанията за участие в процедурата,
да е видно постигнатото между Партньорите съгласие по отношение на всички
гореизброени условия, относими към изпълнението именно на настоящата
обществена поръчка, предмет на която е сключване на Рамково споразумение.

4. КОНСОРЦИУМ „АКВА 2“ - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1130 от 08.06.2020 г.,
подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2 на
Рамковото споразумение
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД – Партньор в Обединението,
Комисията констатира следното:
1. Във всички полета от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни
присъди“, в които се съдържа въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, Икономическият оператор е
отбелязал отговор „да“, посочвайки в поле „URL“ линк към официалната Интернет
страница на Министерство на правосъдието (www.justice.government.bg), едновременно с
което, във всяко съответно поле „Код“, вместо да впише конкретния уникален код за
достъп до издадени на Изпълнителния директор и отделните членове на Съвета на
директорите на Дружеството електронни свидетелства за съдимост, е посочил
Единния идентификационен код (ЕИК) на „Ес Джей Строй“ АД.
Така установената липса на информация във визираното поле („код“),
несъмнено води и до липса на значение и неизползваемост на останалата
предоставена информация, по причина на това, че единствено посредством
предоставянето на конкретен код, Комисията би могла да провери верността на всяко
съответно от декларираните обстоятелства.
2. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, на първия от
съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно: „Икономическият оператор извършил ли
е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в
която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако
е различна от държавата на установяване?“, този от Партньорите е отбелязал отговор
„не“.
Напълно кореспондиращо с така дадения от него отговор е и направеното от
Икономическия оператор отбелязване на следващия въпрос, обективирано във
волеизявлението му, че информацията, посредством която може да бъде удостоверена
46

верността на така направената от него декларация е публично достъпна безплатно от
база данни в държава-членка на ЕС.
В продължение, в поле „URL“ е вписан линк към официалната Интернет страница на
Национална агенция за приходите, като в последното, относимо към обсъждания въпрос
поле, носещо заглавие „Издаден(о) от“, Икономическият оператор е вписал следното:
„Национална агенция по приходите“, която информация е напълно вярна, но непълна, по
причина на това, че и в двете визирани полета, Участникът е пропуснал да направи
препратка към Общината по своето седалище и това на Възложителя.
Предвид посоченото и на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в обсъжданите
полета трябва да бъде вписана освен информация за Национална агенция за приходите
(като орган, удостоверяващ наличието или липсата на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и
лихвите по тях към държавата), така също и за Столична община, в качеството ѝ на
компетентен орган, който предоставя информация за наличието или липсата на
дължими от Дружеството местни данъци, предвид, че именно това е Общината по
местоседалище на Възлагащия орган и на „Ес Джей Строй“ АД (по смисъла на
цитираната разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗОП).
3. Отново в Част III „Основания за изключване“, но в отделни от полетата на Раздел
В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ на разглеждания ЕЕДОП, по отношение на следните основания за изключване:
(1) несъстоятелност; (2) производство по несъстоятелност; (3) споразумение с
кредиторите; (4) аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; (5) управляване на активите от ликвидатор; (6) прекратена стопанска
дейност, на въпросите „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС ?“, Икономическият оператор също е отговорил
отрицателно (отбелязвайки отговор „не“).
Така обективираните от „Ес Джей Строй“ АД волеизявления, Комисията счита за
некоректни, неточни и влизащи в противоречие с факта, че в ТРРЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията се поддържа изискуемата и подлежаща на вписване в
обсъжданите полета информация, като същата е публична и/или се предоставя
безплатно след поискване на органите, вкл. на Възложителите.
4. В списъка, представен от него в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от
ЕЕДОП и имащ за цел доказване на опита му в изпълнението на „сходни“ с предмета на
възлагане по обособена позиция №2 строителни дейности, този от Партньорите се е
позовал на 3 (три) конкретни обекта, сочени за изпълнени от него в референтния за
процедурата петгодишен период, считано от датата на подаване на офертата.
При направен преглед по същество на декларираните от самия Икономически
оператор факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1
от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в
процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Дружеството строителство, намира
за установено следното:
4.1. Всеки един от въпросните три, декларирани като изпълнени от „Ес Джей Строй“
АД обекти, които обективно попадат в обхвата на поставеното от Възложителя условие да
са линейни инженерни мрежи на водоснабдяването и канализацията в населени места, са
представени по изключително лаконичен и крайно общ начин – посредством посочване на
предмета на конкретния договор, сключен от Дружеството за изпълнение на всеки отделен
строеж.
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В допълнение са посочени само съответния Възложител на отделните строителни
интервенции, стойностите на изпълнените от Дружеството дейности и периода им на
реализация, като Стопанският субект не е съобразил две от изискванията, поставени от
Възложителя като т. (1) и т. (4) в едно от поясненията, следващо т. 5.1. на Раздел III
от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, в резултат от което
несъобразяване с тях:
- не са индивидуализирани конкретните строителни работи (СМР/СРР), които
са изпълнени от „Ес Джей Строй“ АД на всеки отделен обект и които следва да бъдат
приети като идентични или сходни с предмета на обособена позиция №2, който извод,
Комисията формира на база единствените предоставени ѝ данни за предмета на
обсъжданата строителна интервенция, реализирана от Дружеството. Относима, точна и
релевантна информация по отношение конкретния вид на изпълнените от
Икономическия оператор строителни дейности, които биха могли да бъдат приети
за „сходни“, в обсъждания ЕЕДОП не се съдържа (каквото именно изискване е
поставено във визираната по-горе т. (1) от посоченото пояснение);
- не се съдържат също така и данни за конкретния Констативен акт за
установяване на годността за приемане на всеки съответен от посочените строежи
– обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от
Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ информация, Комисията
намира за недоказано (към момента), от страна на Икономическия оператор, че
изброените от него обекти, биха могли да се приемат за „изпълнени“, по причина на това,
че в третото пояснение, следващо текста на визираната по-горе т. 5.1. в Раздел III от
Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване
съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и професионални
способности, „дейностите (строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато за
завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за
предаване и приемане на строежа от Възложителя“.
Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросните документи,
удостоверяващи факта на предаване на описаните от Участника обекти като годни
за ползване, предпоставя съответно и изложеното по-горе заключение на настоящия
помощен орган за допуснато от страна на Икономическия оператор неизпълнение и
на изискването, одобрено от Възложителя и разписано в друго от поясненията към т.
5.1. в Раздел III от Указанията за участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно
което: „при подаването на офертата си, Участникът декларира .................... (4) датата,
на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ).
4.2. Като предмет на първия, сочен за изпълнен от него и конкретизиран с номер и
дата на подписване договор (№210/05.09.2018 г.), този от Партньорите се е позовал на
строителен обект, представен по следния начин: „Изграждане на водопроводи в стопански
двор изток, гр. Две могили“. Индивидуализирани са началната и крайна дата на
изпълнението, както и получателя на обекта – Община Две могили. Обективирана е и
декларация, съобразно която, заплатената на „Ес Джей Строй“ АД сума за извършените
дейности е в размер на 575 830,92 лв.
При направена от страна на Комисията проверка на така декларираните от
Икономическия оператор данни в публично оповестената от Възложителя информация по
партидата му в Регистъра на обществените поръчки (РОП), беше установено, че в резултат
от проведена от Община Две могили процедура Публично състезание, „Ес Джей Строй“ АД
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действително е определено за Изпълнител на обществена поръчка, имаща за предмет
„Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили“, включващ
следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 – улица; ПИ 20184.1.2854 – улица; ПИ 20184.1.2853 –
улица; ПИ 20184.1.2855 – улица и ПИ 20184.1.2851 – улица; ПИ 20184.1.2758 – улица от
бивш „Фуражeн цех” до края на гр. Две могили“.
Съобразно разгледаното от настоящия помощен орган Обявление за възложена
поръчка
с
реф.
№
00621-2018-0006
от
05.10.2018
г.
(https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=358564), за изпълнението на
визирания по-горе обект, между Страните е сключен Договор №210 от 05.09.2018 г.,
стойността на който е 479 859,10 лв.
Каква точно е заплатената на „Ес Джей Строй“ АД сума за евентуално
приключеното от него строителство, настоящият помощен орган е в обективна
невъзможност да прецени, по причина на това, че към момента на изготвяне на настоящия
прогокол, по посочената по-горе преписка на обществената поръчка, Възложителят не е
публикувал Информация за приключване на договора.
С оглед всичко гореизложено, Комисията счита и кредитира като единствено
меродавна, трудно манипулируема и поради тази причина реална и достоверна
информацията, публично оповестена от Община Две могили в РОП, респ. несъмнено видна
според нея от изложените по-горе факти е некоректността на Икономическия оператор
при деклариране на полученото от него възнаграждение за изпълнението на
обсъжданото строителство.
4.3. Досежно третия от вписаните в обсъжданото поле на ЕЕДОП договори,
Икономическият оператор е декларирал изпълнени от него по възлагане на Община Долни
Дъбник дейности по „Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на с.
Петърница, община Долни Дъбник - I етап“.
Конкретизирани са съответно периода на изпълнение на посочения обект (края на
който период се сочи, че е на дата 19.10.2015 г.), както и полученото за реализирането на
обекта възнаграждение, възлизащо на 3 276 392,39 лв., без ДДС.
Отново, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 54,
ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши на самостоятелно основание проверка на заявените
от Дружеството данни, посредством справка в публично оповестената информация по
партидата на Възложителя – Община Долни Дъбник в Регистъра на обществените поръчки,
в резултат от която установи следното:
Видно от направеното от страна на Общината – Възложител обявяване в РОП на
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, с реф. № 01071-2013-0003
от 22.10.2015 г., изпълнението на дейностите по: „Реконструкция и подмяна на
водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник“, е възложено с договор № 442
от 09.10.2014 и осъществено от ДЗЗД „Евро Строй“, с Булстат 176039779, със седалище и
адрес на управление в гр. Русе, ул. „19-ти февруари“ № 17, вх. А, ет. 4, а не от „Ес Джей
Строй“ АД.
Така установения от Комисията факт, че соченият за изпълнен от Икономическия
оператор договор с горевизирания предмет всъщност е реализиран от Дружество по ЗЗД
„Еврострой“, в състава на което са включени „Крис груп“ ЕООД (преобразувано в „Ес
Джей Строй“ АД) и „ВТ Инженеринг” ООД и то, без яснота какво е процентното
участие на всяко едно от Дружествата, е „пропуснат“ в декларацията на този от
Партньорите в настоящия Участник (Консорциум „Аква2“).
Логично следствие от обсъждания „пропуск“ е и липсата на яснота доколко реално
изпълнените в обхвата на строителството дейности, които по същността си следва да са
сходни с предмета на настоящето възлагане, са реализирани именно от „Ес Джей строй“ АД
(„Крис груп“ ЕООД) като партньор в Обединението - Изпълнител по обсъждания договор.
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Видно на следващо място от разглежданата Информация за изпълнението на договор
за обществена поръчка, е и обстоятелството, че строителството на обекта е
приключило на 30.07.2015г., а не, както се сочи в обсъждания ЕЕДОП – на 19.10.2015 г.
Друг, видно променен от „Ес Джей Строй“ АД факт, е този, че заплатената сума за
извършеното от ДЗЗД „Евро строй“ изпълнение на строителните интервенции, е в размер
на 2 730 326,99 лв., без ДДС, предвид което е алогично само единия от партньорите в
състава му – „Крис груп“ ЕООД (понастоящем – „Ес Джей Строй“ АД), да е получил
като „част“ от тази сума, възнаграждение в по-голям размер, а именно: 3 276 392,39
лв.
В контекста на всичко гореобсъдено, следва да се посочи и факта, че е налице
несъобразяване от страна на Икономическия оператор и с още едно от условията по
процедурата - това, одобрено от Възложителя в шестото пояснение след т. 5.1. в Раздел III
от Указанията за участие (стр. 32), според което „В случаите, в които Участникът
декларира строителни дейности при изпълнението на които е участвал като Партньор в
Обединение ……., се описва само тази част от дейностите, които сам е изпълнил и за
които може да представи съответните доказателства“.
5. За предложения като част от инженерно-техническия състав, определен за
изпълнение на дейностите от обхвата на Рамковото споразумение Експерт по част
„Пътна“ – инж. Ивайло Петков, в относимото поле на Раздел „В“, Част IV от объждания
ЕЕДОП, са изнесени следните данни и информация, целящи удостоверяване на придобити
от експерта професионална квалификация и специфичен опит, а именно:
„Висше образование Магистър инженер по транспортно строителство - дипл.
№……*/1997 г., издадена от ВВТУ „Тодор Каблешков“ - София;
Професионален опит:
- от 01.01.2013 г. до момента - Инженер пътно строителство в „Ес Джей
Строй“ АД;
Опит като експерт по част пътна на следните обекти: 1. „Реконструкция на
водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Еница и с. Лазарово,
Община Кнежа и рехабилитация на общински път PVN 1091/ІІ-13 /Кнежа – Искър – с.
Бреница /ІІІ-1304/ от КМ.№0+000 до КМ.5+754,78 Община Кнежа; 2. Инженеринг
/Проектиране и строителство/ на обект: Реконструкция на бул. Тутракан от ОТ 10060
при пешеходен подлез „Захарен завод“ до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП
„Дунав мост“, гр. Русе, Община Русе“.
Отчитайки обстоятелството (видно от публично оповестената по
партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ информация), че „Ес Джей Строй“ АД е
вписано в поддържания от Агенция по вписванията Търговски регистър на 20.10.2014
г., Комисията счита за обективно невъзможно инж. Петков да е работил като
„Инженер пътно строителство“ от 01.01.2013 г. в несъществуващо в правния мир
Дружество, предвид на това, че същото е регистрирано една година и десет месеца покъсно.
Приемайки така цитираните, декларирани от Икономическия оператор данни
за обективно неверни, Комисията намира за безспорно видна невъзможността ѝ да
приеме, че предложеният от този от Партньорите експерт (инж. Ивайло Петков),
отговаря на минималното изискване за технически и професионални способности,
разписано в Раздел III, т. 5.2.2.2., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, а
именно: придобит от него минимум 5 (пет) години професионален опит по
признатата му специалност – „транспортно строителство“.
6. В данните, вписани в същото, обсъдено и в предходната точка поле на Раздел „В“
в Част IV от ЕЕДОП, по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и
отговорностите, следващи от позицията на Експерт по част „Конструкции“ – инж.
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Христина Милчева, Комисията счита, че по идентичен начин, както и спрямо
предходно обсъдения експерт, липсва ясна, пълна и безспорна информация,
способстваща за доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че
инж. Милчева отговаря на минималното изискване за придобит минимум 5 (пет)
години професионален опит по признатата ѝ специалност, каквото изискване е
утвърдено от Възложителя за целите на настоящата процедура досежно тази
експертна позиция в текста на Раздел III, т. 5.2.2.4., б. „б “ от Указанията за участие
в процедурата.
Основание за така направеното от нея заключение, Комисията намира в следното:
Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“ от
обсъждания еЕЕДОП данни за предложеното за Експерт по част „Конструкции“ лице, е
завършено от нея във ВИСИ - София през 1970 г. висше образование по специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
В същото поле на ЕЕДОП е направено следното крайно общо и абстрактно
представяне на придобития от инж. Милчева професионален опит, информацията за който,
цитирана дословно и буквално е следната: „Професионален опит: от 22.08.2011 г. до
момента в „Ес Джей Строй“ АД - Инженер ПГС“.
Предвид идентичността на правеното от нея заключение с това, досежно
предходния експерт, а именно: че е обективно невъзможно инж. Милчева да е
работила като „Инженер ПГС“ от 22.08.2011 г. в несъществуващо в правния мир
Дружество, по причина на това, че същото е регистрирано три години и два месеца
по-късно (20.10.2014 г.), напълно идентичен е и крайния извод на Комисията, че в
нарушение на принципите за равнопоставеност и недопускане необосновано
предимство на конкретен Стопански субект, би било да приеме за достоверни и
безспорни така декларираните от „Ес Джей Строй“ АД данни за професионалния
опит на обсъждания експерт.
***
На следващо място, основавайки се отново на декларираните от самия
Икономически оператор данни, според които инж. Милчева е придобила специфичен
професионален опит като: „експерт по част „Конструкции“ на обект: „Изграждане на
Речно – Информационен център - Русе, което включва: Извършване на реконструкция
на съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад и
изграждане на вътрешен път и драгиране речно корито на река Дунав“, Комисията
обосновава извод за видната липса на релевантност и относимост на този опит на
инж. Милчева към „търсения“ за целите на настоящето възлагане специфичен такъв,
предвид факта, че посочения обект и изброените негови подобекти не съответстват
видово на поставеното от Възложителя минимално изискване за допустимост,
съобразно което придобития от експерта специфичен опит трябва да е на минимум 1
(един) изпълнен строителен обект за изграждане/ново строителство и/или
рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на
пътни съоръжения по смисъла на Глава първа, Раздел 2, чл. 11, предл. първо от
„Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ.
Съгласно изчерпателно направеното изброяване във визираната разпоредба,
„пътни съоръжения са: мостове, виадукти, естакади, надлези, подлези, тунели,
водостоци, подпорни и декоративни стени, укрепителни и водоотвеждащи устройства и
пречиствателни съоръжения“, какъвто обект (особено що се касае до предл. първо на
цитираната разпоредба), нито един от посочените: „кейова стена“, „вътрешен път“
и „речно корито“, видно не е, с оглед което, дори и по косвен път, Комисията не би
могла и на това основание да приеме за доказан изискуемия специфичен опит на инж.
Милчева, което води до липса на доказано съответствие както на този от
Партньорите, така и на самия Участник с друго от минималните изисквания,
относимо към обсъжданата експертна позиция, поставено като задължително
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условие за допустимост в Раздел III, т. 5.2.2.4., б. „в“ от Указанията за участие в
процедурата.
***********************************************************************
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
„МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира
следното:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4
от ЗОП, този от Партньорите е представил в електронен нередактируем формат, цифрово
подписан ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената
поръчка.
Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
По причина на това, че „Маридел 2012“ ЕООД не се е възползвало от възможността
да представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от Европейската
комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочело попълване на изискуемите
данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата формуляр,
подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на него с пълно основание
важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната информация в поле
първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. В десетото поле на Част II, Раздел А „Информация за икономическия оператор“ от
обсъждания ЕЕДОП, на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез
пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“, този от
Партньорите не е дал никакъв релевантен и относим спрямо него отговор (не е
отбелязана нито една от двете възможни, алтернативни и взаимноизключващи се
опции – „да“ или „не“).
Така установения пропуск, допуснат от Икономическия оператор, Комисията
счита, че влиза в противовес с декларацията, направена от представляващото
Дружеството лице и обективирана в Част III, Раздел „Б“ на обсъждания ЕЕДОП,
съобразно която, „Маридел 2012“ ЕООД е изпълнило всички свои задължения, свързани
с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е
установено, така и в държавата членка на възлагащия орган.
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Отчитайки констатираната липса на припокриване на волеизявленията, касаещи
нормативно установени с разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП основания, наличието на
които предпоставя задължително изключване (отстраняване) от процедурата, Комисията
счита, че е в обективна невъзможност да кредитира което и да е от тях като
меродавно и достоверно.
Нещо повече, именно поради липсата на ясно изразено волеизявление дали
Икономическият оператор може или не да представи удостоверение за извършени
плащания на дължими от него социалноосигурителни вноски и данъци и ако не може –
поради каква причина, еднозначното приемане от страна на настоящия помощен орган за
единствено релевантен дадения в Част III, Раздел Б на ЕЕДОП отговор, би било
дискриминационно спрямо останалите, коректни във волеизявленията си Участници.
3. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията,
относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление,
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства,
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.
Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата.
Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП,
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от
процедурата.
С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори на
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всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.
Рестриктивният характер на останалите две обстоятелства за лично състояние,
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка,
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за
задължително отстраняване.
5. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Икономическият
оператор е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания
за изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като
една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи).
Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение
на въпросните основания, предвид което счита, че Дружеството не е съобразило и не е
спазило изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, част от т. 2.1.1.1.,
т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие.
Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл. 101, ал. 9 - ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства:
а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 –
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“.
Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК.
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице едно или повече от следните
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63,
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
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задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен.
Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината
на стр. 22 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което:
„Липсата по отношение на представлаващото/представляващите Участника лице/а
на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК, както и липсата на извършени от самия Участник нарушения на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ
„Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“.
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за
участие).
В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“,
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП)“.
(3) Според следващите условия за допустимост, въведени в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие, Възложителят, основавайки се на конкретни императивни
нормативни разпоредби, по недвусмислен начин е указал, че ще отстрани от участие в
процедурата и лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, като
отново ясно и недвусмислено е подчертал, че „липсата, спрямо Участника на основанията
по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП)“.
(4) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.
Съобразно същите:
„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
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2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“.
Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Стопанските субекти), в
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването/отбелязването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата в която се подава)“, както
и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими за всяка обособена позиция от
обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и съобразени от всеки Участник,
независимо за изпълнението на коя от обособените позиции подава оферта“.
От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор), както и евентуално ползваните
от него Подизпълнители и Трети лица, попълват Част ІІІ, Раздел Г: „Специфични
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез
използване на осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП
или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма
Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т.
2.4.7.… са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6
от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе (Раздел
III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в
процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word
формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът трябва да
декларира всяко едно от следните обстоятелства:
- налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или
повече от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното
изключение;
- налице ли са спрямо Участника и/или представляващото/щите го лице/а
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
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са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Маридел 2012“
ЕООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.
В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6
от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли този от
Партньорите на детайлно изброените условия за лично състояние.
6. В първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, Икономическият оператор е
отразил декларативно волеизявление за наличие на регистрация в Централния
професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република
България, заявявайки, че е вписан в същия този професионален регистър за изпълнение на
обекти от първа група, строежи от първа до пета категория по смисъла на
ПРВВЦПРС, съобразно Удостоверение № I – TV 018877, валидността на което е до
30.09.2020 г.
Съпоставяйки така представената от „Маридел 20102“ ЕООД декларация с
минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, утвърдени за целите на настоящето възлагане по идентичен начин в Раздел III.1.1.,
от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 3.1. и т. 3.2. от Указанията за участие в
процедурата, Комисията счита, че същата би била релевантна, но само в хипотеза, че
Дружеството участваше за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена
позиция №1.
Отчитайки обаче както обстоятелството, че в последното поле на Част II, Раздел „А“
от обсъждания ЕЕДОП, по ясен и недвусмислен начин е посочено, че „Маридел 2012“
ЕООД участва в офертата на Консорциум „Аква 2“ за обособена позиция №2, така също и
факта, че в т. 4.2. на Раздел III от представения Договор за създаване на Консорциума, този
от Партньорите е поел ангажимент да „изпълнява строително-монтажни работи“,
настоящият помощен орган счита, че Икономическият оператор не е доказал
съответствие с минималните изисквания за допустимост, разписани от Възложителя
както в Раздел III.1.1., т. 2.1. и т. 2.2. от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т.
3.2.1. и т. 3.2.2. от Указанията за участие в процедурата, публично оповестени, известни на
всички заинтересовани лица и задължителни за спазване, съобразно които:
„За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, съответният Участник трябва да има валидна регистрация
(вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата
на строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър
(съгласно националното им законодателство и при условията на взаимно признаване), за
изпълнение на:...........3.2. При участие по обособена позиция №2 - строежи от:
3.2.1. IIра (втора) група, IIIта (трета) и IVта (четвърта) категория, по смисъла на
чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1., предл. второ, т. 2.3.2., т. 2.4.1., предл. второ и т. 2.4.2. от
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на
строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „а“ и б. „б“, т. 4, буква „а“ и
буква „д“ от ЗУТ
и
3.2.2. ІVта (четвърта) група, Iва (първа), IIра (втора) и ІVта (четвърта) категория,
по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.1.1., т. 4.2.1., т. 4.4.1. от Правилника за реда за вписване и
водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с
чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ , т. 2, буква „б“ и т. 4, буква „г“ от ЗУТ“.
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7. Прави впечатление, че този от Партньорите не е доказал съответствие и с едно
от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, утвърдено от
Възложителя като условие за допустимост в Раздел III.1.2., т. 2. от Обявлението за
поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 4.2. от Указанията за участие в
процедурата.
Основание за така формирания от нея извод, Комисията намира във факта, че
дясното поле на т. 5 от Раздел „Б“ в Част IV на обсъждания ЕЕДОП е оставено празно (не е
обективирано никакво волеизявление), предвид която липса на декларирани данни,
извеждайки го по тълкувателен път и с аргумент за противното, Комисията обоснова и
направеното по-горе заключение, че „Маридел 2012“ ЕООД не притежава задължителна
застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Така установената нередовност в обсъждания ЕЕДОП, Комисията счита за
съществена по същата причина, изтъкната и в предходната констатация, а именно:
поето от този от Партньорите задължение и дадена от негова страна гаранция за
наличие на ангажимент за „изпълнение на строително-монтажни работи“ (Раздел
III, в т. 4.2. от представения като част от офертата Договор за създаване на
Консорциум „Аква 2“).
Тук е мястото да се посочи, че така установеният пореден пропуск в разглеждания
ЕЕДОП, представен от „Маридел 2012“ ЕООД сочи на несъобразване от негова страна
както с разпоредбата на чл. 59, ал. 6, in fine от ЗОП, така също и с условието, поставено от
Възложителя във второто пояснение, следващо обсъжданото минимално изискване (стр. 30
от Указанията за участие), съобразно което: „(2) В случай че Участникът е Обединение,
което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и
одобрените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние се
доказват от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в състава му. Спазването
на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в
Обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
поръчката, предвидено в документа за създаване на Обединението, по отношение на
дейностите, свързани със строителството“.
8. Попълвайки в полето на т. 1а) от Част IV, Раздел „В“ на ЕЕДОП данните и
информацията, относими към придобития от него опит в осъществяването на строителни
дейности, Икономическият оператор не е съобразил даденото в обсъжданото поле на
ЕЕДОП указание за посочване на точно определен референтен брой години – 5 г., в които
е ограничен по отношение на декларираните като изпълнени от него конкретни строителни
интервенции (СМР/СРР), определяни като „сходни“ с предмета на възлаганото Рамково
споразумение по обособена позиция №2 на настоящата процедура.
В пълен противовес с посочения времеви период, определен в Обявлението и
Указанията за участие в пороцедурата, във въпросното поле, този Стопански субект е
декларирал „3 г.“ – времеви диапазон, относим за обществени поръчки за доставки и
услуги (който, освен всичко останало подлежи на вписване не в полето на т. 1а) на
обсъжданата Част IV, Раздел „В“ на ЕЕДОП, а в това на т. 1б).
9. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел
III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две)
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на съответната
обособена позиция, за изпълнението на договорите в обхвата на която участва, в първото
поле на Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП, този от Партньорите е направил позоваване на 6
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(шест) предметно представени обекта, разпределени за последните три години (2017 г. –
2019 г.).
При направен преглед по същество на декларираните от самия Икономически
оператор факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за
подбор, утвърдени от Възложителя в горецитираните части от Документацията по
процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Икономическия оператор
строителство, намира за установено следното:
9.1. По отношение на всеки един от декларираните като изпълнени от него обекти,
този от Партньорите, бидейки твърде пестелив в предоставяната информация, се е
ограничил до посочване на обекта на съответното строителство, индивидуализирайки го
посредством предмета на съответно изпълнения от Дружеството договор
(индивидуализиран със съответен номер и дата на сключване).
В допълнение са посочени: Възложителя на съответния строеж, стойността на
сочените като изпълнени от „Маридел 2012” ЕООД дейности и конкретните периоди на
извършване на отделните строителни интервенции, въпреки което, Стопанският субект не е
съобразил едно от основните изисквания, поставено от Възложителя в пояснението,
наименовано „Доказване“, следващо т. 5.1. на Раздел III от Указанията за участие и поконкретно, условието, поставено като т. (1) в текста му, в резултат от което несъобразяване
с него, не са индивидуализирани конкретните строителните работи (СМР/СРР),
които са изпълнени от Дружеството и за които следва да бъде преценено дали са
идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, който извод, Комисията
формира на база предоставените ѝ данни единствено за обекта на посочените строителни
интервенции, реализирани от този от Партньорите.
Липсата на посочени данни, индивидуализиращи всяка отделна, изпълнена от
Дружеството строителна интервенция, предпоставя съответно и заключението на
настоящия помощен орган за допуснато от страна на Икономическия оператор
неизпълнение на визираното изискване, одобрено от Възложителя и разписано в
посоченото пояснение към т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, съобразно
което: „при подаването на офертата си, Участникът .............. следва да предостави
данни и информация относно: (1) строителните работи (СМР/СРР), които са
изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката/обособената позиция,
чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции ……….“.
Следствие от направените по-горе констатации и обоснованите от
Комисията заключения, е и извода, че липсата на доказано от Икономическия
оператор съответствие с визираното минимално изискване, утвърдено от
Възложителя в посочените текстове на Документацията по процедурата (Раздел
III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно – в
Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие), което изискване, по причина на това, че не
е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е
абсолютно задължително за спазване, води до непълнота както в ЕЕДОП на този от
Партньорите, така и в самата оферта на Обединението, която следва да бъде
коригирана, в хипотеза, че Участникът държи да бъде допуснат до следващия етап на
процедурата.
Въпросното условие за допустимост, с което както „Маридел 2012“ ЕООД,
така и самия Участник не е доказал съответствие, е това през последните 5 години,
считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две)
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на съответната
обособена позиция, за изпълнението на договорите в обхвата на която участва, а
именно: „СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или
реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на линейни инженерни
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мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията в населени места и
съоръженията към тях“.
9.2. На следващо място, прави впечатление, че за нито един от посочените като
изпълнени от него строежи, Икономическият оператор не е представил данни за
съответния, съставен за всеки конкретен обект Констативен акт за установяване на
годността за приемането му – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на
конкретния строеж от Възложителя, поради която неточност в предоставената ѝ
информация, Комисията намира за недоказано (към момента), от страна и на този от
Партньорите, че който и да било от отделните обекти, може да се приеме за
„изпълнен“ (такъв, който е не само завършен, но за него е издаден и съответен акт за
установяване годността за приемането и ползването му), по причина на това, че в
третата забележка, следваща текста на визираната по-горе т. 5.1. в Раздел III от
Указанията за участие, по недвусмислен начин е указано, че за целите на доказване
съответствие с обсъжданото минимално изискване за технически и професионални
способности, „дейностите (строителството), ще се считат за „изпълнени”, когато
за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за
предаване и приемане на строежа от Възложителя“.
Едновременно, в т. (4) на друго от поясненията към обсъжданата т. 5.1. в
Раздел III от Указанията за участие, наименовано „Доказване“, Възложителят по
несъмнено ясен и разбираем начин е посочил следното: „При подаването на офертата
си, Участникът декларира съответствие ........ като за всяко, посочено като изпълнено от
него строителство предостави данни и информация относно: …………. (4) датата, на
която е приключило изпълнението на строителните дейности – посочва се датата, на
която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на
годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и
приемане на строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване и на конкретния
документ“, което изискване, Икономическият оператор видно не е изпълнил.
10. В релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от представения ЕЕДОП на този
от Партньорите, спрямо лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите,
следващи от позицията на „Специалист „Контрол по качеството“ – Снежанка
Желязкова е декларирано, че притежава „Сертификат № …..*/17.10.2019 г. за преминат
курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания на ЗУТ“, което описание би могло да се приеме, че кореспондира с
изискването за допълнителна професионална квалификация на лицето, определено за
обсъжданата експертна позиция, но не дава абсолютно никаква информация за
придобитата от г-жа Желязкова образователно-квалификационна степен и
съответно признатите ѝ специалност и професионална квалификация.
Така допуснатият от Икономическия оператор пропуск се приема от
настоящия помощен орган за изключително съществен по причина на това, че води до
препятстване възможността за обективна и безпристрастна преценка съответства
ли експерта на поставеното от Възложителя условие за допустимост,
предложеният Отговорник/специалист по контрола на качеството да има придобита
професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ,
или еквивалентна, което обстоятелство пък сочи на неизпълнение на условието,
утвърдено от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.2.5., б. „а“ от Указанията за участие.
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От друга страна, от направения буквален и дословен цитат на вписаните в
ЕЕДОП данни, се установява липсата на релевантна информация за
институцията/организацията, издател на посочения по-горе Сертификат, който
пореден, допуснат от Икономическият оператор пропуск, Комисията намира за
обстоятелство, препятстващо възможността ѝ за проверка достоверността на
направената от Дружеството декларация.
Едновременно, не е съобразено и изискването, поставено от Възложителя в
текста на т. (4) от пояснението към т. 5.2., наименовано Доказване, съобразно което:
„При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си ........ Във
визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно: ……. (4)
допълнителна професионална квалификация (когато е приложимо) – вписват се
релевантните данни и информация относно притежаван от лицето валиден
сертификат/удостоверение
или
друг
еквивалентен
документ,
посредством
индивидуализация на: наименованието на документа; предметния му обхват; номер и
дата на издаването му и издател на документа“.
Предвид изложеното, Комисията намира така представената информация
(сочена с цел удостоверяване съответствие с минималното изискване за
допълнителна професионална квалификация на г-жа Желязкова) за непълна, неточна и
недостатъчна за доказване и на обсъжданото условие за допустимост, утвърдено от
Възложителя в Раздел III, т. 5.2.2.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата.
11. В първото поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството
и стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е отбелязал, че
разполага със Сертификат за внедрена система за управление на качеството по Стандарт
ISO 9001:2015, като е индивидуализирал същия посредством предметния му обхват, срок на
валидност и организацията, издател на въпросния Сертификат.
Прави впечатление, обаче, че по отношение на така визирания документ, на
който основава съответствието си с едно от минималните изисквания за технически
и професионални способности, Икономическият оператор не е посочил конкретния му
уникален идентификационен номер, който пропуск препятства възможността на
Комисията да направи обективен, достоверен и обоснован извод за съответствието на
Дружеството (декларирало участието си в изпълнението на строително-монтажни работи от
обхвата на възлагане в Рамковото споразумение) с утвърденото за целите на настоящето
възлагане минимално изискване, въведено като критерий за подбор както в Раздел III.1.3.,
т. 3, б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.3, б. „б“ от Указанията
за участие в процедурата.
12. Идентична с предходната е констатацията на Комисията и досежно начина на
деклариране от страна на Икономическия оператор разполагаемостта му със Сертификат за
внедрена система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015, издаден от
независимо лице съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, която разполагаемост по същество следва да
докаже съответствие на този от Партньорите (предвид поетия от него ангажимент за
изпълнение на СМР по Рамковото споразумение) с друго от минималните изисквания за
технически и професионални способности, одобрено от Възложителя в текста на
Раздел III.1.3., т. 4, б. „б“ от Обявлението за поръчка, еднозначно поставено като
критерий за подбор и в Раздел III, т. 5.4., б. „б“ от Указанията за участие в
процедурата.
Спрямо това изискване, както и по отношение на предходно обсъденото,
Икономическият оператор се е позовал на конкретно посочен с предметния му обхват,
крайна дата на валидност и издател документ, пропускайки, обаче да посочи уникалния му
идентификационен номер.
***********************************************************************
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I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора в Обединението – „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД данните,
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а
именно:
1. С цел коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с
изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Икономическият оператор следва да
представи нов ЕЕДОП, като при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“
от съдържанието му, на ред „Код“ следва да посочи конкретния уникален код за достъп
до издадени на Изпълнителния директор и отделните членове на Съвета на
директорите на Дружеството електронни свидетелства за съдимост (ако имат
такива).
2. С цел максимално коректно и в пълнота доказване на съответствие с
нормативното изискване на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, този от Партньрите трябва да впише в
отделните полета, относими към съдържащия се в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП въпрос
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка
на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“
цялата необходима и релевантна информация, изброявайки всички органи, които са
длъжни да предоставят информация за посочените обстоятелства, а именно: както
Национална агенция за приходите, така и Столична община (общината по седалище
на Възложителя и „Ес Джей Строй“ АД), едновременно с което следва да посочи и
конкретния линк към официалната Интернет страница на този конкретно
компетентен за удостоверяване на същите тези обстоятелства орган.
3. Съобразявайки се с ноторноизвестния факт, че ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията поддържа и предоставя напълно безплатно достъп до информацията, касаеща
наличието или не спрямо Стопанските субекти вписани в Регистъра на обстоятелства като:
несъстоятелност, производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите,
аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство,
управляване на активите от ликвидатор и прекратена стопанска дейност, при попълването
на относимите полета в Част III, Раздел „В“ на представяния от него нов ЕЕДОП, „Ес Джей
Строй“ АД трябва да отбележи отговор „да“ на всеки от въпросите „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“,
едновременно с което трябва да посочи електронен адрес (URL) към базите данни в
ТРРЮЛНЦ, докато на ред „Код“ следва да впише своя ЕИК, с който е регистриран в
ТРРЮЛНЦ.
4.1. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни
досежно строителните дейности, които е изпълнил през последните пет години, покриващи
изведената от Възложителя дефиниция за „сходност“, с тези, предмет на настоящата
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), както и за безспорност при
доказване на съответствието си с минималните изисквания за технически и професионални
способности (включая и това на самия Участник), този от Партньорите трябва при
вписване на информацията в относимото поле на новопредставяния негов ЕЕДОП, да:
(1) разпише и конкретните, изпълнени от него строителни дейности, (в което
число и техния вид) на всеки един от обектите на строителна интервенция, на които
основава професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя;
(2) направи ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг
документ, с който е установена годността за приемането на всеки съответен от
изброените от него строежи - в хипотеза, че продължава да основава на тях
съответствието си с конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т.
1, б. „а“ от ЗОП.
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4.2. Предвид установената от нея некоректност в предоставените от „Ес Джей
Строй“ АД данни за стойнността на изпълнените от него по възлагане на Община Две
могили дейности по изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” на гр. Две
могили, Комисията указва на Икономическия оператор да впише в релевантното за този
обект поле от новопредставяния от Дружеството ЕЕДОП, реално заплатената му
стойност по Договор №210/05.09.2018 г., която (както беше установено от публично
оповестената информация от Възложителя), не е в декларирания от този партньор
размер от 575 830,92 лв.
Едновременно и по причина на това, че Възложителят все още не е публикувал в
РОП Обявление за приключване на договора за обществена поръчка, Икономическият
оператор следва в приложение на изискания му нов ЕЕДОП да представи и безспорни
документални доказателства, досежно действително полученото от него
възнаграждение за изпълнението на обсъжданото строителство.
4.3. Що се касае до третия, сочен като изпълнен от „Ес Джей Строй“ АД обект,
бидейки задължен от нормата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, Икономическият оператор
трябва стриктно да се придържа и да изпълни условието, обективирано от
Възложителя в шестото пояснение, следващо минималното изискване на т. 5.1. от
Раздел III на Указанията за участие, като за целта следва да представи в новия си
ЕЕДОП ясни, точни и несъмнени данни както за процентното си участие при
изпълнението на строителството от обхвата но този от посочените от него обекти,
в списъка по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП (бидейки част от състава на Изпълнителя – ДЗЗД
„Евро строй“), така и за конкретните, изпълнени само от него строителни дейности
при реализацията на въпросния обект, за които може да представи съответните
доказателства, тяхната реална стойност (заплатеното само на „Ес Джей Строй“
АД/„Крис груп“ ЕООД възнаграждение) и действителния период на изпълнението им.
4.4. Едновременно и независимо от дадените по-горе в т. 4.1. – т. 4.3. указания,
Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл.
67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно възлагане на поръчката, изисква от
Икономическия оператор да представи безспорни доказателства – удостоверения по
смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадени от трети лица, различни от
Дружеството, неговия Партньор или от самия Участник, от които доказателства по
недвусмислен начин да е видно, че „Ес Джей Строй“ АД е изпълнило изброените в
представения от него ЕЕДОП обекти на линейни инженерни мрежи на
водоснабдяването и канализацията в населени места и съоръженията към тях.
5. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността на
съответствието на предложения от Икономическия оператор Експерт по част „Пътна“ –
инж. Ивайло Петков с одобреното и влязло в сила изискване на Възложителя,
разписано в Раздел III, т. 5.2.2.2., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата,
Комисията, ползвайки се от правото си, регламентирано в чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки
законосъобразно провеждане на процедурата изисква от „Ес Джей Строй“ АД да
представи конкретен/конкретни официален/лни удостоверителен/лни документ/и
(трудова/и, осигурителна/и книжка/и и/или еквивалентен/тни документ/и), от
съдържанието на който/които да се установява по несъмнен и безспорен начин
придобит от експерта минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата
му специалност – „транспортно строителство“.
Едновременно, същите тези релевантни за професионалния опит на експерта
по признатата му специалност данни, трябва да бъдат вписани и в съответно
относимото за целта поле на новопредставяния от Дружеството нов ЕЕДОП.
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6. За да бъде създадена обективна увереност за настоящия помощен орган по
отношение съответствието на предложения Експерт по част „Конструкции“ – инж.
Христина Милчева с изискванията на Възложителя, оповестени в Раздел III, т. 5.2.2.4., б.
„б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, този от Партньорите трябва да
представи ясни, конкретни данни и информация, различни от или допълващи вече
заявените в представения от него ЕЕДОП, които преди всичко трябва да са релевантни по
отношение поставените за целите на настоящето възлагане минимални условия за
допустимост, а именно:
(1) Придобит от лицето минимум 5 г. професионален опит по признатата ѝ
специалност – „Промишлено и гражданско строителство“, индивидуализирайки
местоработата, конкретните периоди (от конкретни дата, месец, година до
конкретни дата, месец, година) в изпълнение на съответна професионална дейност,
заемана длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други
аналогични данни, които са определящи за професионалния опит на експерта по
притежаваната от нея специалност,
Едновременно, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно възлагане на поръчката, Комисията
изисква от „Ес Джей Строй“ АД да представи конкретен/конкретни официален/лни
удостоверителен/лни документ/и (трудова/и, осигурителна/и книжка/и и/или
еквивалентен/тни документ/и), от съдържанието на който/които да се установява
по несъмнен и безспорен начин придобит от експерта минимум 5 (пет) години
професионален опит по признатата ѝ специалност – „ПГС“.
(2) Придобит от инж. Милчева специфичен опит като експерт по част
„Конструкции“ на минимум 1 (един) изпълнен строителен обект за изграждане/ново
строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтновъзстановителни дейности на ясно и точно указаните от Възложителя обекти, а
именно: пътни съоръжения по смисъла на Глава първа, Раздел 2, чл. 11, предл. първо от
„Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ.
***********************************************************************
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. Ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП, Комисията указва на този от Партньорите да представи нов ЕЕДОП, попълнен в
частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и
обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че Обявлението за
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Предвид установената от Комисията нееднозначно представена от представителя
на този от Партньорите информация, касаеща приложимостта спрямо Дружеството на едно
или повече от отделните задължителни основания за отстраняване, въведени с нормата на
чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, транспонирани и в Раздел III, т. 2.1.2.1. от Указанията за участие в
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо него едно или
повече от визираните основания за изключване, регламентирани в посочената
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императивна разпоредба на ЗОП, Комисията указва на Икономическия оператор ясно,
недвусмислено и без възможност за каквото и да е тълкуване сам да посочи както в
Част II, Раздел „А“, поле десето, буква „д“, така и в първото поле на Част III, Раздел
„Б“ на изискания му нов ЕЕДОП, коя от двете алтернативи следва да се приема за
реално съответстваща и приложима спрямо „Маридел 2012“ ЕООД – има или не
задължения за данъци и/или социалноосигурителни вноски, респ. може ли да
представи удостоверителен документ за тяхното заплащане.
В случай, че Дружеството действително е изпълнило всички свои задължения,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, но е налице пречка
за представяне на такъв документ, следва конкретно и точно да се посочи причината
за това.
Едновременно, в хипотеза на приложимост на някое от въпросните основания
за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, следва да се посочат и конкретно предприетите от Стопанския
субект мерки за надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива)
и съответно, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни
документи, удостоверяващи така предприетите от Икономическия оператор мерки.
3. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел II, т. 3
от констативната част по-горе, Икономическият оператор следва коректно и обективно
вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП,
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на
Икономическия оператор от участие в процедурата.
4. За да може да бъде направена обективна и правилна преценка от страна на
Комисията по отношение съответствието на „Маридел 2012“ ЕООД с изискванията към
личното състояние – както императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и
тези, одобрени от Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в
процедурата, основани на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от
него Единен европейски документ за обществени поръчки, този от Партньорите следва
коректно и точно да попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на
ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири
въпроса, с оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези
въпроси, представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването на
Дружеството от участие в процедурата.
5. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие
в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо „Маридел 2012“
ЕООД и/или представляващото го лице едно или повече от основанията за
отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП;
чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 1, предл. второ
от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, в първото
поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва да бъдат вписани
всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни специфични
национални основания за изключване, с конкретизация по отношение тяхната
приложимост спрямо Дружеството и неговия Управител.
За целта, Икономическият оператор следва да декларира:

65

- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече
от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Икономическият оператор е регистриран в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се
посочва конкретното изключение;
- налице ли са спрямо Дружеството и/или представляващото го лице
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от Стопанския субект мерки.
6. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствие на този от Партньорите
(декларирал и поел ангажимент да изпълнява строително-монтажни работи, предстоящи за
възлагане в Рамковото споразумение по обособена позиция №2) с всяко едно от
минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, утвърдени като критерии за подбор за целите на обособена позиция №2 от обхвата
на възлагане, разписани по идентичен начин както в Раздел III.1.1., т. 2.1. и т. 2.2. от
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 3.2.1. и т. 3.2.2. от Указанията за участие в
процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на изискания му нов ЕЕДОП,
„Маридел 2012“ ЕООД следва да представи релеванти данни и информация за наличие
на валидна регистрация (вписване) в ЦПРС), за изпълнение на строежи от:
- IIра (втора) група, IIIта (трета) и IVта (четвърта) категория, по смисъла на чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1., предл. второ, т. 2.3.2., т. 2.4.1., предл. второ и т. 2.4.2. от Правилника
за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
(ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „а“ и б. „б“, т. 4, буква „а“ и буква „д“
от ЗУТ
и
- ІVта (четвърта) група, Iва (първа), IIра (втора) и ІVта (четвърта) категория, по
смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.1.1., т. 4.2.1., т. 4.4.1. от Правилника за реда за вписване и
водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ , т. 2, буква „б“ и т. 4, буква „г“ от ЗУТ“.
За целта, Икономическият оператор следва да направи ясна индивидуализация на
конкретно притежаваните от него Удостоверения, доказващи вписването му в ЦПРС,
66

включително като посочи: (1) уникалните им номера; (2) обхвата на въпросните
Удостоверения (съответната група и категория строежи, които Дружеството има
право да изпълнява), както и (3) срока на валидност на посочените удостоверителни
документи, съобразно придружаващите ги контролни талони, издадени на основание
чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС.
7. С оглед установеното от Комисията обстоятелство, че съобразно т. 4.2. от Раздел
III на представения като част от офертата Договор за създаване на Консорциума, Участник
в процедурата, Партньорът в състава му - „Маридел 2012“ ЕООД е поел задължение и е
гарантирал ангажимента си за „изпълнение на строителни и монтажни работи“, на
основание чл. 59, ал. 6, in fine от ЗОП, респ. с цел доказване съответствие с одобреното
от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за поръчка, а така също и в
Раздел III, т. 4.2. от Указанията за участие в процедурата минимално изискване за
икономически и финансови възможности, въздигнато като критерий за подбор, попълвайки
допълнително изискания му от Комисията нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва
да впише в полето на т. 5 от Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо
и финансово състояние“, цялата релевантна за допустимостта му информация,
позволяваща индивидуализиране на евентуално притежавана от него застраховка
„Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, а именно: (1) вида, номера и
датата на издаване на съответно релевантния документ (застрахователната
полица/еквивалентен документ); (2) застрахованото лице, титуляр на
застраховката; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4)
срок/валидност на удостоверителния документ; (5) общ лимит на отговорност и
валута; (6) застрахователната институция, издала документа.
Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията изисква и указва
на „Маридел 2012“ ЕООД допълнително да представи и копие на самия документ,
удостоверяващ съответствието на Икономическия оператор с горецитираното
минимално изискване.
8. Попълвайки Част IV „Критерий за подбор“, Раздел „В“, т. 1а) на представяния
от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва да впише и действително
определения от Възложителя и релевантен за настоящата процедура период, в който
Участниците следва да са изпълнили строителни дейности, определяни като „сходни“ с
предмета на обособена позиция №2 на настоящето възлагане (СМР/СРР за
изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или
ремонтно-възстановителни дейности на линейни инженерни мрежи на транспорта,
водоснабдяването и канализацията в населени места и съоръженията към тях), а именно:
5 (пет) години.
9. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни
досежно строителните дейности, които е извършил в обхвата на всичките шест, посочени
като изпълнени от него договора, касаещи (съобразно декларацията, вписана в полето на т.
1а) на Част IV, Раздел „В“ от представения в офертата ЕЕДОП) различни инфраструктурни
обекти на транспорта, водоснабдяването и канализацията, с изведената от Възложителя
дефиниция за „сходност“, както и за безспорност при доказване на съответствието си (и
това на самия Участник) с минималните изисквания за технически и професионални
способности, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. т. 1 от Обявлението за поръчка,
идентично одобрени и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата,
„Маридел 2012“ ЕООД трябва при вписване на информацията в идентичното поле на
новия си ЕЕДОП, да разпише и конкретните, изпълнени от него строителни дейности
(в което число и техния вид и обхват) на сочените като реализирани от него обекти,
на които основава професионалния си опит, спрямо изискванията на Възложителя.
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Едновременно, за да е действително налице безспорност при доказване на
съответствието му с обсъжданите минимални изисквания за технически и професионални
способности, „Маридел 2012“ ЕООД трябва, при вписване на информацията в полето
на т. 1а) от Част IV, Раздел „В“ на новопредставяния негов ЕЕДОП, да направи ясна
индивидуализация и на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг документ, с
който е установена годността за приемане на всеки отделен от шестте, посочени от
него строежи, на изпълнението на които основава съответствието си с конкретно
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.
В допълнение и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се
от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки
законосъобразно възлагане на поръчката, изисква от Икономическия оператор да
представи безспорни доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1
от ЗОП, издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да
е видно съответствието на Дружеството с цитираното минимално изискване за
допустимост, разписано както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1
от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие и
поясненията към тях.
!!! Независимо от това дали както този от Партньорите, така и самия Участник ще
продължават да се позовават на обсъжданите обекти или ще посочат други изпълнени от
„Маридел 2012“ ЕООД строителни интервенции, с новопредставяните от него данни,
информация и доказателствени документи, следва по ясен и недвусмислен начин да
бъде доказано, че е изпълнил през референтния за настоящата процедура период (5 г.)
минимум 2 (две) строителни дейности, които следва да са за изпълнение на една или
повече от следните СМР/СРР: изграждане/ново строителство и/или рехабилитация
и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности, конкретно на:
линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията в
населени места и съоръженията към тях.
10. В изпълнение на одобрените от Възложителя и задължителни за Участниците
(вкл. и за отделните Партньори в състава на конкретен Участник) минимални изисквания,
въведени като критерии за подбор в Раздел III, т. 5.2.2.5., б. „а“ и б. „в“ от Указанията за
участие в процедурата, Комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки
законосъобразно възлагане на поръчката, указва на „Маридел 2012“ ЕООД да представи
доказателства, че предложеното в офертата му за заемане на позиция
„Отговорник/специалист по контрола на качеството“ лице, а именно: Снежанка
Желязкова притежава:
(1) Професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.
2 от ЗУТ, или еквивалентна.
За удостоверяване съответствието на предлагания от него експерт с така
посоченото изискване, Икономическият оператор трябва да представи заверено копие
от дипломата/еквивалентен документ за придобито от г-жа Желязкова образование,
удостоверяващ признатите ѝ образователно-квалификационна степен, професионална
квалификация и специалност.
(2) Валиден документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ.
От така представяния документ следва да е видна датата на издаването му,
срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го
институция/организация.
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***Въпросните данни, релевантни за съответствието на експерта с
обсъжданите минимални изисквания, следва да бъдат отразени и в относимото за
целта поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на новопредставяния от Икономическия
оператор ЕЕДОП.
11. С цел доказване съответствие с минималното изискване за технически и
професионални способности, въздигнато като критерий за подбор и одобрено от
Възложителя в Раздел III.1.3., т. 3, б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично
обективирано и в Раздел III, т. 5.3., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата,
Икономическият оператор трябва да попълни в първото поле на Част IV, Раздел Г
„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на
новопредставяния негов ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към
притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на качеството
по Стандарт ISO 9001:2015, в което число и уникалния му идентификационен номер.
Едновременно, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и имайки преди всичко за цел законосъобразно
възлагане на поръчката, указва на „Маридел 2012“ ЕООД да представи в срока по чл. 54,
ал. 9 от ППЗОП заедно с изискания му нов ЕЕДОП и заверено копие на притежавания от
него Сертификат за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO
9001:2015.
12. Аналогично на предходно даденото му указание и предвид идентичността на
констатацията на Комисията, досежно направената от „Маридел 2012“ ЕООД непълна
идентификация на притежавания от него Сертификат за внедрена система за управление на
околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 (Раздел II, т. 12 от констативната част на
настоящия Протокол), едновременно и за да бъде доказано от негова страна съответствие с
минималното изискване, одобрено от Възложителя по идентичен начин както в Раздел
III.1.3., т. 4, б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.4., б. „б“ от Раздел III на
Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правната възможност,
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и считайки същото за необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката, указва на този от Партньорите да представи и
заверено копие на притежавания от него Сертификат за внедрена система за
управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015.
Едновременно с дадените му в предходния абзац указания, Икономическият
оператор трябва да впише в относимото второ поле на Част IV, Раздел „Г“ от новия
си ЕЕДОП всички данни, относими и релевантни към така притежавания от него
Сертификат, в което число и конкретния уникален идентификационен номер на
обсъждания документ.

5. „БУЛСТРОЙ – МОНТАЖИ“ ЕООД – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1131 от
08.06.2020 г., депозирана за обособена позиция №1 на провежданата процедура за
сключване на Рамково споразумение
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника,
Комисията
констатира
следните
непълноти,
пропуски
и
несъответствия:
1. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, по отношение на
всеки един от двата, съдържащи се в този Раздел въпроса, а именно: (1) „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци,
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както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“ и (2)
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“, Участникът е отбелязал отговор „не“.
Отрицателен отговор е даден и на запитването „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, следващо всеки един от
горецитираните въпроси, който отговор обаче, Комисията счита за некоректен и
неточен, по причина на това, че както Национална агенция по приходите, така и
всяка Община по седалище и регистрация на Участниците и на Възложителя
поддържа база данни, съдържаща такава информация и същата се предоставя
безплатно след поискване на органите, вкл. на Възложителите.
2. Отново в Част III „Основания за изключване“, но в отделни от полетата на Раздел
В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ на разглеждания ЕЕДОП, по отношение на следните основания за изключване:
(1) несъстоятелност; (2) производство по несъстоятелност; (3) споразумение с
кредиторите; (4) аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; (5) управляване на активите от ликвидатор; (6) прекратена стопанска
дейност, на въпросите „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС ?“, Икономическият оператор също е отговорил
отрицателно (отбелязвайки отговор „не“).
Аналогично на изразеното в предходната точка нейно мнение, Комисията намира и
тези отговори за неправилни и влизащи в противоречие с факта, че в ТРРЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията се поддържа изискуемата и подлежаща на вписване в
обсъжданите полета информация, като същата е публична и достъпна безплатно.
3. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор както в
Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в
Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5
(пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две)
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на съответната
обособена позиция, за изпълнението на договорите в обхвата на която участва, в
относимите полета на Раздел „В“ в Част IV от обсъждания ЕЕДОП, Икономическият
оператор е направил позоваване на 2 (два) предметно представени обекта.
При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Булстрой - монтажи“
ЕООД факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки конкретен
строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с
което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор,
Комисията установи следното:
3.1. Досежно първия от вписаните в обсъжданото поле на ЕЕДОП договори,
Икономическият оператор е декларирал, че е изпълнил „СМР, изразяващи се в изграждане
на пристройка (физкултурен салон) към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за
училище, кв. 118, м. „бул. Сливница“, по плана на град София. Изпълнени част
„Архитектурна“, част „Конструктивна“, част „Електрическа“, част „Водоснабдяване и
канализация“, част „Отопление и вентилация“, част „Геодезия“, част
„Паркоустройство“.
Като Възложител на строителството е посочен ЕТ „Металик – Иван Михайлов –
Елена Михайлова“, с ЕИК: 205774514.
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Конкретизирани са: периода на изпълнение и полученото за реализирането на
изброените дейности възнаграждение, възлизащо, според записаното от Икономическия
оператор на 907 425 лв. без ДДС.
Индивидуализирани са Констативния акт, обр. №15, с който е приключило
строителството както и номера и датата на издаденото за обекта Удостоверение за
въвеждане в експлоатация.
Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 54, ал. 13 от
ППЗОП, Комисията извърши на самостоятелно основание проверка на заявените от
Дружеството данни, посредством справка в публично оповестената информация в
Регистъра на обществените поръчки, в резултат от която установи, че Възложител на
горепосочения обект – „Пристройка (физкултурен салон) към съществуваща сграда на 37мо СУ, в УПИ -за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София” е Район
Люлин – СО, а не ЕТ „Металик-Иван Михайлов – Елена Михайлова“.
Видно от направеното от страна на Район Люлин - СО обявяване в Регистъра на
обществените поръчки на Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, с
реф. № 01263-2018-0007 от 20.11.2019 г., реализацията на индивидуализирания в
предходния абзац обект, е възложена с договор №РЛН18-ДГ55-59 от 12.11.2018 г. на
определения в резултат от проведена процедура Публично състезание изпълнител - ЕТ
„Металик-Иван Михайлов“, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. „Васил
Априлов” № 149.
Съобразно информацията, обективирана в Раздел IV.3. на обсъжданото Обявление,
посоченият Изпълнител е бил заменен с ЕТ „Металик-Иван Михайлов – Елена Михайлова“,
като правно основание за която промяна е посочена нормата на чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП,
предпоставка за ползването на която хипотеза е настъпилото универсално правоприемство
между двата Стопански субекта (първоначален Изпълнител и такъв, по силата на
допълнително споразумение №РЛН19-ДГ55-79/14.10.2019 г.).
Видно също така от публично оповестената от Възложителя информация в Раздел
III.4. от обсъждания документ, при изпълнението на дейностите по изграждането на
пристройката, имаща за предназначение физкултурен салон на 37-мо СУ „Райна Княгиня“,
нито първоначално определеният Изпълнител (ЕТ „Металик-Иван Михайлов“), нито
заменилият го по силата на възникналото универсално правоприемство Изпълнител
ЕТ „Металик-Иван Михайлов – Елена Михайлова“, не е декларирал ползване на
подизпълнител.
Отчитайки обстоятелството, че при преценката на декларираните от „Булстроймонтажи“ ЕООД данни, касателно изпълнените от него строителни интервенции на
обсъждания обект, по отношение на който беше установено, че Възложител е Район
Люлин, а Едноличният търговец, сочен от настоящия Участник като негов „Възложител“,
реално е бил Изпълнителят на обекта, едновременно с което същият не е декларирал
ползване на подизпълнители, Комисията счита, че от така установената нееднозначна и
неприпокриваща се информация, приема за обективна и достоверна тази, оповестена в
Регистъра на обществените поръчки, съответно формира и несъмнения и безспорен според
нея извод, че от страна на „Булстрой-монтажи“ ЕООД липсва годно доказване, че
действително е изпълнявал изброените от него дейности на обсъждания обект
„Пристройка (физкултурен салон) към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ -за
училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София”.
3.2. Аналогични с тези, обективирани в предходната точка са констатациите на
Комисията по отношение и на втория от договорите, на които Участникът основава
съответствието си с обсъжданото минимално изискване за технически и професионални
способности.
За този от обектите, определен като: „СМР, изразяващи се в изграждане на
пристройка към съществуваща сграда на 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, в УПИ I-за
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училище, кв. 54, м. „Симеоново“, район Витоша, Столична община – за физкултурен
салон, учебни кабинети, както и подмяна на електрическа, водопроводна, канализационна
и отоплителна инсталация на съществуващата сграда – Етап I“, Икономическият
оператор твърди, че от негова страна са извършени следните видове строителни
интервенции: „част „Архитектурна“, част „Конструктивна“, част „Водоснабдяване и
канализация“, част „Електрическа“ Гръмоотводна и заземителна инсталация,
Слаботокова инсталация, Пожароизвестителна инсталация, Видеонаблюдение,
Оповестителна инсталация, Сигнално-охранителна инсталация, част „Отопление и
вентилация“, част „Геодезия“, част „ПУСО“, част „Обзавеждане“.
Направено е също така посочване на периода на строителство, стойността на
твърдяните като изпълнени от „Булстрой - монтажи“ ЕООД дейности и конкретните актове,
удостоверяващи приемането и въвеждането в експлоатация на обекта.
Възложител на обсъжданото строителство, според информацията, декларирана от
Икономическия оператор обсъжданата част на ЕЕДОП е „Про Арм“ ЕООД.
Отчитайки гореописаните данни, едновременно с което, стремейки се към избягване
на всякаква неяснота и непълнота в представяната му информация и/или възможност за
тълкуване на същата в полза на един или друг Стопански субект, отново ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му с нормата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, настоящият
помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка на заявените от
Икономическия оператор данни, посредством справка в публично оповестената
информация в Регистъра на обществените поръчки, установявайки следното:
С Информация за сключен договор от 03.06.2020 г. по преписка № 01253-2016-0001,
Възложителят на дейностите по изграждане на пристройка към съществуващата сграда
на 64то ОУ „Цар Симеон Велики“ – Район Витоша – СО, е оповестил, че с определения
след проведен вътрешен конкурентен избор Изпълнител – Обединение „РТ-Техно-про“, а
не с „Булстрой - монтажи“ ЕООД, е сключен договор № РВТ18-ДГ55-19 от
07.11.2018 г.
Видно от разгледаната Информация за сключен договор, Партньори в определеното
за Изпълнител на строителството Обединение са: „Про арм“ ЕООД и „Опел - Нешев“ ООД.
Едновременно, в Раздел V.5. от същия този документ, по ясен, категоричен и
безусловен начин е отразено, че при изпълнението на поръчката, от страна на Обединение
„РТ-Техно-про“, няма да бъде/бъдат ползван/и Подизпълнител/и.
Така установеният от Комисията факт, напълно логично провокира въпроса
доколко строителните дейности, които по същността си са сходни с предмета на
настоящето възлагане, са реализирани именно от „Булстрой - монтажи“ ЕООД,
предвид липсата на каквато и да е индиция за участието му в нея на валидно правно
основание.
******
Отчитайки установената от Комисията липса на доказано от Икономическия
оператор съответствие с минималното изискване, утвърдено от Възложителя в
Раздел III.1.3., т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно разписано и в Раздел III, т.
5.1. от Указанията за участие и конкретизирано в първото пояснение към същата
тази т. 5.1., което изискване, по причина на това, че не е оспорено, е влязло в сила и
съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е абсолютно задължително за спазване,
води до непълнота в ЕЕДОП на Участника, която следва да бъде отстранена, в
хипотеза, че Икономическият оператор държи да бъде допуснат до следващия етап
на процедурата.
Въпросното условие за допустимост, с което очевидно от направения по-горе
от Комисията задълбочен анализ, „Булстрой-монтажи“ ЕООД не е доказало
съответствие, е това през последните 5 години, считано от датата на подаване на
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офертата да е изпълнило минимум 2 (две) строителни дейности с предмет,
идентичен или сходен с този на обособена позиция №1, а именно: „СМР/СРР за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на сгради за обществено обслужване в
областта на образованието и/или здравеопазването и/или социалните услуги и/или
сгради за административно обслужване, попадащи в обхвата на т. 1, т. 2, б. „а“ и б.
„б“, т. 3 и т. 6 от Приложение № 2 на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи“.
4. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на представения от Участника ЕЕДОП,
е направено отразяване, че в предлагания от него инженерно-технически състав, определен
за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане по обособени позиция №1, е включен
и „Ръководител проект“, който експерт, персонално идентифициран е инж. Румен
Балъков.
Предвид обстоятелството, че в утвърдените от него условия по процедурата,
разписани както в Раздел III.1.3., т. 2.1.1. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т.
5.2.1.1. от Указанията за участие в процедурата, Възложителят е изискал като част от
инженерно-техническия екип, с който Участникът ще разполага за целия период на
действие на Рамковото споразумение, да се предложи „Ръководител обект“, Комисията
намира, че направеното от „Булстрой-монтажи“ ЕООД определяне на позицията, за
изпълнението на която е предвиден инж. Балъков, като „Ръководител проект“, е
некоректно и несъответстващо на едно от минималните изисквания за технически и
професионални способности, одобрени за целите на настоящето възлагане и
оповестени в цитираните по-горе части от Документацията по процедурата.
Едновременно и независимо от горната констатация, при направен от нея обстоен
експертен преглед на данните, вписани в обсъжданото поле на ЕЕДОП по отношение на
придобития от лицето професионален опит, Комисията (презюмирайки, че при изписването
на експертната позиция, за която е предложено посоченото лице, Участникът е имал
предвид именно тази на „Ръководител обект“), намира, че липсва яснота и безспорност,
способстващи за доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че
инж. Балъков отговаря на две от минималните изисквания, утвърдени от
Възложителя като условия за допустимост в Раздел III, т. 5.2.1.1., буква „б“ и буква
„в“ от Указанията за участие в процедурата.
С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски, установени
при извършения от нея анализ на данните, представени в декларативен вид от самия
Участник и които именно предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на
доказаност от негова страна на съответствие с визираните минимални изисквания за
технически и професионални способности, а именно:
Съобразно същите тези изисквания, Участникът следва да докаже, че има на свое
разположение за целия срок на изпълнение на Рамковото споразумение като експерт в
предлагания от него ръководен екип (инженерно-технически състав, притежаващ
необходимата професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане,
пряко ангажиран за изпълнението на строителството, предмет на поръчката по обособената
позиция, за която е подадена офертата) и Ръководител обект, по отношение на
придобития от когото професионален опит в упражняване на признатата му
специалност, е поставено изискване да е за период от минимум 5 (пет) години.
Що се касае до минималното ниво на съответствие на придобит специфичен
опит, което следва да бъде доказано от лицето, определено за тази именно експертна
позиция, в последното от посочените по-горе изисквания, Възложителят е указал, че
търсеният, съответстващ опит на експерта следва да е като като Ръководител на екип, или
Ръководител на обект на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
73

реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
Ръководейки се от горецитираните изисквания, Комисията извърши съпоставка на
декларираните от Участника данни и информация, относими към професионалната
компетентност (със смисъла на понятието, влаган в §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на обсъждания
експерт, в резултат от която установи, че той има завършено висше образование, със
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, придобити във ВНВСУ „Ген.
Бл. Иванов“ през 1979 г.
По отношение на професионалния опит на експерта е направено деклариране на
следните данни и информация, цитирани дословно и съответно коментирани от настоящия
помощен орган за тяхната относимост към посочените по-горе минимални изисквания:
„Професионален опит:
От 25.08.1979 г. до 01.01.1995 г. - Служил в строителни войски на щатна
офицерска длъжност;
От 1995 г. до 2004 г. - ЕТ Ралица - 5 – гр. София – ръководител обект;
От 2004 г. до 2012 г. - Екстрим строй ЕООД – гр. София - ръководител обект;
От 2012 г. до 2016 г. - Селена 91 ЕООД – гр. София - ръководител обект;
От 02.2017 г. до 11.2017 г. – ПСТ Груп ЕАД - гр. София - ръководител обект;
От 12.2017 г. до 28.01.2018 г. – „Политрейд Кънстръкшън” ЕООД - ръководител
обект;
От 03.02.2018 г. - до момента – „Булстрой Монтажи“ ЕООД - ръководител
обект.
Анализът на дословно цитираната информация, отразяваща повече от
двадесетгодишен професионален път на експерта в упражняването на ръководна,
управленска длъжност, която, съобразно направената от Участника декларация е
„Ръководител обект“, предпоставя мнението на Комисията, че лицето несъмнено е
придобило компетентност и умения, респ. е натрупало професионален опит в
организацията, координацията, комуникацията, вземането на решения, контрола и
отчитането на изпълнението на „обекти“ (без каквато и да е яснота за предмета,
вида и обществена сфера на ползване на въпросните „обекти“), което обстоятелство
по никакъв начин обаче не може да се приеме за релевантно към първото от
обсъдените по-горе минимални изисквания, поставено като условие за допустимост в
настоящата процедура.
Конкретните мотиви за така изтъкнатото свое заключение, Комисията
основава на факта, че липсва каквато и да е, а още по-малко, безспорна доказаност
досежно обстоятелството, че изпълнявайки следващите от посочената длъжност
функции и отговорности, инж. Балъков е упражнявал придобитата от него
професионална компетентност като инженер със специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, по причина на това, че ръководството на конкретен
„обект“, безспорно, според Комисията е формирало у лицето експертиза като
„ръководител“, но не и професионален експертен опит в конкретната сфера на
обществени
отношения,
изискваща
специфичната
компетентност
на
притежаваната от него специалност.
Що се касае за единствената различна и „неръководна“ длъжност, заемана от
експерта, описана твърде абстрактно и лаконично като „щатна офицерска
длъжност в Строителни войски“, Комисията счита за повече от безспорно видно, че
същата, включая и следващите от нея функции, задачи и отговорности, по никакъв
начин не реферират и не са допринесли за придобиване от страна на инж. Балъков на
опит по обсъжданата, призната му специалност - „ПГС“.
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С оглед установеното, Комисията приема за недвусмислено ясно, че така
представената информация, сочена като релевантна към професионалния опит по
специалността на експерта, е не само недостатъчна, но и неотносима към
доказването на одобреното от Възложителя и цитирано по-горе минимално
изискване, което е и елемент от един от критериите за подбор и допустимост в
настоящата процедура.
********
Едновременно с гореустановеното, видна на следващо място е и липсата на
доказано съответствие от страна на експерта и с другото от цитираните по-горе
минимални изисквания, а именно: това за придобит от него опит не на каква да е позиция,
а конкретно като Ръководител на екип, или Ръководител на обект на минимум 2 (два)
изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта
на сградното строителство.
Основание за така направения от нея извод, Комисията намира в данните и
информацията, декларирани от самия Участник в обсъжданото поле на Част IV, Раздел „В“
от еЕЕДОП, съобразно които специфичния опит на инж. Балъков е следния, цитиран
буквално и дословно:
„Специфичен опит:
1. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 06.2011 до 06.2012 г. – V зона на територията на
Столична община: райони Искър, Слатина и Кремиковци.
2. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 05.2012 до 05.2013 г. - АМ Тракия, Лот 4 Ямбол Карнобат“.
3. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 09.2013 до 09.2014 г. - АМ Марица /А – 1/ Оризово –
Капитан Андрево, участък: Лот 2 Димитровград – Харманли.
4. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 10.2014 до 10.2015 - Изграждане на канализационна
мрежа на с. Стоб, община Кочериново
5. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 10.2015 до 01.2016 - Изпълнение на строително –
монтажни работи по Проект“ Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград –
Бенковски с три обособени позиции: Обособена позиция 2.
6. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 11.2015 до 07.2016г - Изграждане на Северна
скоростна тангента.
7. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 03.2014 до 10.2016 - „Политрейд Кънстръкшън”
ЕООД Обект: Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система
за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по договорните условия на ФИДИК
(FIDIC) за технологично оборудване и проектиране - строителство за електро и машинно
- монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя
(ЖЪЛТА КНИГА) Изграждане на Клетка 1- Дейност - Проектиране и изграждане на
стоманобетонова подпорна стена.
8. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 12.2017 до 07.2018 „Политрейд Кънстръкшън”
ЕООД – Завод за ПДЧ и МДФ плоскости на „Кроношпан България“ гр. Велико (!?)
Минимум 5 години опит като ръководител на проект при изграждане/
реконструкция на съоръжения и/или инсталации за третиране на отпадъци. Обект:
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Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление
на отпадъците в регион Велико Търново" по договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за
технологично оборудване и проектиране - строителство за електро и машинно монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя
(ЖЪЛТА КНИГА) Изграждане на Клетка 1.
9. Опит като ръководител на проект – цялостно управление, координация и
организация на строителството: От 06.07.2015 до 01.11.2018 г. – ръководител обект (?!)
на обект: „Рекултиваци на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград“.
10. Ръководител на обект - цялостно управление, координация и организация на
строителството: СМР, изразяващи се в изграждане на пристройка (физкултурен салон)
към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница“, по
плана на град София. Изпълнени част „Архитектурна“, част „Конструктивна“, част
„Електрическа“, част „Водоснабдяване и канализация“, част „Отопление и вентилация“,
част „Геодезия“, част „Паркоустройство“.
Безспорно видно от цитираното съдържание на правеното от Участника
представяне на специфичния професионален опит на експерта, е не само
обстоятелството, че девет от всичките десет изброени обекта не съответстват
видово с посоченото по-горе минимално изискване да са строежи в областта на
сградното строителство, но и ясно, недвусмислено и многократно декларирания от
Икономическия оператор факт, че при изпълнението им инж. Балъков е
осъществявал функции като „Ръководител проект“, е повече от показателен за
липсата на релевантност и относимост на този опит на експерта към „търсения“ за
целите на настоящето възлагане (и за доказване на съответствие с експертната
позиция, за която е предложен) специфичен опит като Ръководител екип или
Ръководител обект.
От друга страна, декларирането на специфичен професионален опит на инж.
Балъков като Ръководител обект, единствено при изпълнение на строителномонтажни работи на 1 (един) изпълнен строеж от конкретно изискания от
Възложителя вид – сградно строителство, обосновава извода на настоящия помощен
орган, че и от гледна точка това конкретно условие, спрямо експерта не е доказано
съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в текста на т.
5.2.1.1., б. „в“ от Раздел III на Указанията за участие в процедурата, цитирано погоре, а именно: да има доказан опит като Ръководител на екип или Ръководител на
обект на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно
обновяване на строежи в областта на сградното строителство.
5. По отношение на експерта, посочен в приложимото поле на обсъдения и в
предходната точка Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП като член на инженерно-техническия
състав и определен от Участника за заемане на експертната позиция на Технически
ръководител – инж. Никола Чолаков, при направената индивидуализация на притежавани
от него образование и професионална квалификация е посочено, че същият има
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с придобита специалност
„Строителство на сгради и съоръжения“ във Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“.
Прави впечатление, че при описанието на притежаваната от лицето диплома за
придобито образование, е направена индивидуализация само на номера на
удостоверителния документ, като липсват данни за дата, месеца и годината на
издаването му, който пропуск, дори и относително формален, сочи на несъобразяване от
страна на Икономическия оператор с изискването, поставено от Възложителя в
пояснението, наименовано „Доказване“, следващо критериите за подбор, одобрени с
отделните подточки на т. 5.2. от Указанията за участие, съобразно което: „При подаването
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на офертата, Участникът декларира съответствието си ......... само посредством
попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В
„Технически и професионални способности“, поле второ - когато подава ЕЕДОП,
използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП.
Във визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно: ………….
(3) професионалната квалификация на експертите, съгласно информацията, съдържаща
се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование посочват се: номер и дата на издаване, ………“.
Едновременнно, в следващия, относително наситен с информация абзац, съдържащ
се в същото поле на ЕЕДОП, е направено следното неструктурирано и непрецизирано
представяне на придобития от експерта професионален опит (общ и специфичен),
цитирано дословно по начина, изписан в разглеждания ЕЕДОП:
„Дати 02.02.2018 - до момента Технически Ръководител Основни дейности и
отговорности: Подписва акт за приемане на строителната площадка, ако е главен
изпълнител или акт за осигурен фронт за работа. Проверява и изучава подробно
проектите по всички части. Изучава нормативите, стандартите и справочната
литература, неоходими за компетентно ръководене. Участва и изпълнява задълженията
си по установяване на количествата, съгласуване на мостри и съставяне на цени. Участва
и изпълнява задълженията си по взаимоотношенията си с другите технически
ръководители, инвеститорски контрол, надзора и работниците. Пряко ръководи
работническите екипи и следи за безопасността и хигиена на труда. Организира,
ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем,
време и качество като дава постоянни указания. Наблюдава работата на изпълнителите
и им осигурява работа по графика. Следи за изпълниението на работните проекти,
стандартите и технологични спесификации и да не допуска каквито и да е отклонения от
тях, без да има писмено съгласие или нареждане от лицата, които по договор имат право
на това. Води предвидените за съотвения вид работа дневници и съставя актове за
видовете работи, които подлежат на закриване. Съставя количествени сметки, анализни
цени, транспортни схеми, изчисления и месечни актове за разплащане, ако това
задължение му е възложено с трудовия договор. Участва при изпитанията и предаването
на обекта в съответствие със задълженията му. Име на работодателя Булстрой
Монтажи * Дати Април 2016 - Февруари 2018 Заемана длъжност или позиция Технически
Ръководител Име на работодателя Скабрин Дизайн ЕООД ***Дати Януари 2015 - Април
2016 Заемана длъжност: Технически ръководител във фирма Скабрин Дизайн ЕООД *
Дати Декември 2013 - Януари 2015 Заемана длъжност Технически Ръководител Име на
работодателя Трансплак 007 ЕООД - Клон Франция Населено място София.
Изпълнени обекти: Рехабилитация на пътен възел „Нови пазар“, Ветрино,
Провадия, Девня, Повеляново, Аксаково Водоотливна и Вентилационна Шахта 13 (ул.
Дойран 1) *** проект за разширение на метрото в София, Обособена позиция №4 Гражданско дружество „ДВУ”* Водоотливна и Вентилационна Шахта 7 (вход Военна
Академия) проект за разширение на метрото в София, Обособена позиция №4
Гражданско дружество „ДВУ”* Междинна Логистична Шахта (Александровска
Болница) проект за разширение на метрото в София, Обособена позиция №4 Гражданско
дружество „ДВУ” Изходна Шахта Тунелопробивна Машина (Театър София) проект за
разширение на метрото в София, Обособена позиция №4 Гражданско дружество
„ДВУ”** Метростанция 15 "Овча Купел" - проект за разширение на метрото в София,
Обособена позиция №3.*** СМР, изразяващи се в изграждане на пристройка (физкултурен
салон) към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул.
Сливница“, по плана на град София. Изпълнени част „Архитектурна“, част
„Конструктивна“, част „Електрическа“, част „Водоснабдяване и канализация“, част
„Отопление и вентилация“, част „Геодезия“, част „Паркоустройство“.** Технически
ръководител на обект: Осн. ремонт и реконструк. на ОДЗ № 15 (нова ДГ № 15)
„Чучулига“.
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От така направения дословен цитат на отразената от Икономическия
оператор информация, касаеща експерта, определен за един от Техническите
ръководители, на които ще бъде възлагано изпълнението на отделни от обектите,
включени в Рамковото споразумение (и която информация повече от очевидно е
лишена от всякаква логична смисленост и свързаност, както в общия текст,
обективиран в обсъжданото поле на ЕЕДОП, но така също и касателно поставените
от Възложителя конкретни изисквания за обсъжданата експертна позиция),
недвусмислено за Комисията е доказването на негов специфичен професионален опит
единствено в осъществяването на техническо ръководство при изпълнение на
строително-монтажни работи само на 1 (един) изпълнен обект – сградно
строителство – този, представен като „основен ремонт и реконструкция на ОДЗ № 15
(нова ДГ № 15) „Чучулига“.
Липсата на каквато и да е друга релевантна информация (дължаща се на
използваната от Участника абстракция „изпълнени обекти“) за поне още един
аналогичен обект (за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта
на сградното строителство), на който инж. Чолаков е упражнявал функции не на
каква да е позиция, а конкретно като Технически ръководител, обосновава извода на
настоящия помощен орган, че спрямо него не е доказано съответствие с минималното
изискване, поставено от Възложителя в текста Раздел III, т. 5.2.1.2., б. „б“ от
Указанията за участие в процедурата, а именно: да има опит като Технически
ръководител на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно
обновяване на строежи в областта на сградното строителство.
6. За изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от позицията на
Експерт по част „Електро”, Участникът е предложил инж. Мариан Ангелов, който не
отговаря на нито едно от минималните изисквания, поставени като част от условията
за допустимост, бидейки разписани като елемент от влязлата в сила Документация по
процедурата и по-конкретно: в Раздел III, т. 5.2.1.3., б. „а“ – б. „в“ от Указанията за участие.
Конкретните предпоставки, на основание които Комисията формира така
направените от нея заключения, се съдържат в данните, представени в обсъжданата вече
няколко точки по-горе част на ЕЕДОП, представящи придобитата от експерта
професионална компетентност по следния начин, цитиран напълно буквално и изцяло
дословно:
„Специалност: Комуникационна техника и технологии, Инженер по
комуникации. Година на придобиване: 2006 г. Документ: Диплома за висше образование №
****/2006 г., издадена от ВТУ „Тодор Каблешков“ – София.
Професионален опит 1. Месторабота – „Булстрой Монтажи“ ЕООД; Период от
15.02.2018 г. до настояща дата. Длъжност: инженер „Електро“ Основни функции:
изграждане и поддръжка на електрически инсталации; Месторабота – „Климатроник“
ЕООД. Период от 18.08.2014 г. до 14.02.2018г. Длъжност: инженер „Електро“ Основни
функции: изграждане и поддръжка на електрически инсталации.
Специфичен опит Обект: дейността на обект: ВиК инжинер за СМР,
изразяващи се в изграждане на пристройка към съществуваща сграда на 64-то ОУ „Цар
Симеон Велики“, в УПИ I-за училище, кв. 54, м. „Симеоново“, район Витоша, Столична
община – за физкултурен салон, учебни кабинети, както и подмяна на електрическа,
водопроводна, канализационна и отоплителна инсталация на съществуващата сграда –
Етап I. **** СМР, изразяващи се в изграждане на пристройка (физкултурен салон) към
съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница“, по
плана на град София. Изпълнени част „Архитектурна“, част „Конструктивна“, част
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„Електрическа“, част „Водоснабдяване и канализация“, част „Отопление и вентилация“,
част „Геодезия“, част „Паркоустройство“.
При анализ на така представените данни за придобитата от инж. Ангелов
професионална компетентност (със смисъла на понятието, дефиниран в §2, т. 41 от
ДР на ЗОП), правейки преценка за тяхната относимост към одобрените, публично
оповестени, известни на Участниците, неоспорени, влезли в сила и задължителни за
спазване минимални изисквания за технически и професионални способности,
Комисията намира за установено следното:
(1) Съобразно първото от визираните по-горе минимални изисквания, поставеното
от Възложителя условие към лицето, определено за заемане на обсъжданата експертна
позиция, същото трябва да има призната образователно-квалификационна степен
„бакалавър” или „магистър”, с придобита професионална квалификация
„Електроинженер“, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни експерти и/или
експерти, с придобита в чужбина специалност).
От така цитираните условия, относими към допустимостта в процедурата, е
безусловно видно, че по отношение на изискваната професионална квалификация на
лицето, което ще изпълнява обсъжданата експертна позиция, Възложителят е направил
конкретно посочване за придобита такава, а именно: „Електроинженер“.
Видно от цитираната по-горе информация, касаеща професионалната
квалификация на определеното за Експерт по част „Електро” лице – инж. Мариан
Ангелов, същият има придобита специалност „комуникационна техника и
технологии“, съответно призната професионална квалификация (без същото да е
изрично посочено от Участника) - „инженер по комуникации“ която професионална
квалификация безспорно и недвусмислено не съответства на одобреното от
Възложителя изискване, цитирано по-горе, предвид обстоятелството, че очевидно не
е нито „Електроинженер“, нито еквивалентна на нея.
В допълнение, следва да се посочи и още един, установен от помощния орган
пропуск в обсъжданата част на предоставяните от Икономическия оператор данни
за професионалната квалификация на предложения от него експерт, изразяващ се в
липсата на конкретизация досежно признатата на лицето образователноквалификационна степен.
С оглед тези си констатации, направени изцяло въз основа на декларираните от
самия Участник факти и обстоятелства, Комисията приема, че със същите не се
доказва съответствие с първото от цитираните по-горе минимални изисквания,
одобрени от Възложителя за заемане на експертната позиция, за която е предложен
инж. Ангелов, което обстоятелство по несъмнен начин сочи и на неизпълнение от
негова страна на условието за допустимост, оповестено в Раздел III, т. 5.2.1.3., б. „а“
от Указанията за участие в процедурата.
(2) На следващо място, видно от направеното представяне на общия професионален
опит на експерта, същият, бидейки придобит от лицето при изпълнението на длъжност
„инженер „Електро“, работейки последователно в „Климатроник“ ЕООД и при настоящия
Участник, формално би отговарял на изискванията на Възложителя, но само в хипотеза,
че професионалната квалификация на инж. Ангелов беше „електроинженер“.
Предвид обаче направеното по-горе установяване, че същият е „инженер по
комуникации“, от обективираното в ЕЕДОП волеизявление, че целия професионален
опит на експерта е като „инженер Електро“, по недвусмислен начин сочи на
неизпълнение и на второто от минималните изисквания, относими към обсъжданата
експертна позиция и разписано в т. 5.2.1.3., б. „б“ от Раздел III на Указанията за
участие, съобразно което в тежест на Участника е да докаже притежаван от
определения от него експерт минимум 3 (три) години професионален опит по
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признатата му специалност, данни за което обстоятелство, несъмнено липсват в
обсъждания ЕЕДОП (отделно от факта, че въпросната квалификация, придобита от
инж. Ангелов не е релевантна и съответна на друго от изискванията, обсъдено по-горе).
(3) Що се касае до специфичния професионален опит на инж. Ангелов, представен
посредством посочването на изпълнявани от него дейности като „ВиК инженер“ на двата
обекта, отразени в направения по-горе цитат, Комисията намира, че липсва необходимост
от всякакъв коментар касателно безспорното, несъмнено и повече от очевидно
несъответствие на така осъществяваните от лицето функции, спрямо ясно
поставеното от Възложителя минимално изискване специфичния професионален
опит на експерта, предложен за обсъжданата позиция, да е в извършване на дейности
по част „Електро“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
В обобщение, Комисията формира и крайния си недвусмислен извод, че е
категорично обективно невъзможно да се приеме, че лицето отговаря и на последното
от обсъдените по-горе условия, одобрено от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.3., б. „в“
от Указанията за участие.
7. В представените от Участника данни и информация, относими към придобития
специфичен опит от предлагания експерт за изпълнение функциите на такъв по част
„ОВК“ – инж. Кирил Борисов, Комисията констатира поредния пропуск в данните,
обективирани в разглежданото поле на Раздел „В“ от Част IV на обсъждания ЕЕДОП, който
предпоставя липсата на доказано съответствие на експерта с минималното изискване
за придобит от него конкретен специфичен опит, съответстващ на експертната
позиция, за изпълнението на която е определен, а именно: опит в извършване на
дейности по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
Конкретната, предоставена в ЕЕДОП информация, относима към специфичния опит
на лицето, се изразява в следното:
„Обекти:
1. СМР, изразяващи се в изграждане на пристройка към съществуваща сграда на
64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, в УПИ I-за училище, кв. 54, м. „Симеоново“, район
Витоша, Столична община – за физкултурен салон, учебни кабинети, както и подмяна на
електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна инсталация на
съществуващата сграда – Етап I.
2. СМР, изразяващи се в изграждане на пристройка (физкултурен салон) към
съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница“, по
плана на град София. Изпълнени част „Архитектурна“, част „Конструктивна“, част
„Електрическа“, част „Водоснабдяване и канализация“, част „Отопление и вентилация“,
част „Геодезия“, част „Паркоустройство“.
Дори и без да е необходим особен задълбочен експертен анализ (въпреки че такъв
бе направен от страна на Комисията), от дословно цитираната информация,
декларативно представена от Икономическия оператор и касаеща претендирания
специфичен професионален опит на персонифицирания по-горе експерт, недвусмислено
е видно, че зад общо разписаната абстракция „обекти“, се крие липсата на дори и
минимална релевантна информация за това какво конкретно е участието именно на
инж. Борисов при изпълнението на посочените строителни обекти и дали същото се
изразява конкретно в осъществяване на дейности, съответстващи на изискуемата
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специфика, одобрена от Възложителя за експертната позиция, за която е
предложено това конкретно лице, респ. доколко функциите (които на този етап са
неясни за Комисията), осъществявани от него са от значение за формиране на
изискуемия за целите на настоящето възлагане специфичен опит на този именно
експерт.
Едновременно с горепосоченото, несъмнено е и обективно невъзможно да се
приеме, че експертът отговаря на обсъжданото условие за допустимост, одобрено в
Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата.
8. За доказване съответствие с поставените от Възложителя изисквания, разписани в
Раздел III, т. 5.2.1.7. от Указанията за участие в процедурата, по отношение на предложения
експерт за изпълнение функциите и отговорностите на „Координатор/длъжностно лице по
безопасност и здраве“– инж. Димитър Илиевски, Икономическият оператор се е позовал
на следните данни и информация, относими към професионалната компетентност на
лицето, разписани от него в обсъденото и в предходните четири точки предпоследно поле
„Образователна и професионална квалификация“ на Раздел „В“ в Част IV от разглеждания
ЕЕДОП по следния начин:
- направено е посочване, че експертът има висше образование, с образователноквалификационна степен „магистър“, призната специалност „Топло и ядрена енергетика“,
придобита през 2009 г. в Технически университет – София;
- декларирано е, че считано от 26.05.2018 г., инж. Илиевски работи в „Булстрой монтажи“ ЕООД, заемайки длъжност „инженер топлоенергетика и отговорник по
здравословни и безопасни условия на труд“;
- дадено е уверение, че експертът притежава следния документ, удостоверяващ
придобита от него допълнителна професионална квалификация, а именно: Удостоверение
№……*/2018 г. за „Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна
безопасност и първа долекарска помощ“, издадено от СТМ „ИренМ“ ООД.
Видно от посоченото, в така предоставената информация за
индивидуализираното по-горе Удостоверение, доказващо придобита от инж. Илиевски
допълнителна професионална квалификация като Координатор по безопасност и
здраве, липсва каквато и да е, дори и минимална относима информация за
конкретното правно основание за издаване на обсъждания документ – било то
Наредба №2/22.03.2004 г. или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., каквото именно
изискване е поставено от Възложителя в текста на Раздел III, т. 5.2.1.7., б. „в“ от
Указанията за участие в процедурата.
От друга страна, в така предоставените данни липсва и релевантна
информация по отношение на срока на валидност на обсъждания документ, който
пропуск, Комисията намира за обстоятелство, препятстващо възможността ѝ да
приеме, че същият (издаден неясно точно кога през 2018 г.) отговаря на условието да е
„валиден“, каквото именно е изискването, одобрено от Възложителя в цитираната
част от Указанията за участие в процедурата.
На следващо място, по отношение на изискванията за придобит от експерта
специфичен опит, поставени от Възложителя и следващи от позицията, за изпълнението
на която е предложено обсъжданото лице, в разглежданото поле на ЕЕДОП е представена
следната информация:
„Опит: СМР, изразяващи се в изграждане на пристройка къмсъществуваща сграда
на 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, в УПИ I-за училище, кв. 54, м. „Симеоново“, район
Витоша, Столична община – за физкултурен салон, учебни кабинети, както и подмяна на
електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна инсталация на
съществуващата сграда – Етап I
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Обект: СМР, изразяващи се в изграждане на пристройка (физкултурен салон) към
съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница“, по
плана на град София. Изпълнени част „Архитектурна“, част „Конструктивна“, част
„Електрическа“, част „Водоснабдяване и канализация“, част „Отопление и вентилация“,
част „Геодезия“, чаФкист „Паркоустройство““
Прочита и анализа на така представените за експерта данни обосновават
мнението на Комисията, че същите са крайно недостатъчни, за да създадат у нея
безспорна увереност, че инж. Илиевски отговаря и на друго от минималните
изисквания за професионална компетентност, поставено като критерий за
технически и професионални способности и утвърдено от Възложителя за целите на
настоящата процедура Раздел III, т. 5.2.1.7., б. „б“ от Указанията за участие.
Това ѝ заключение се дължи на първо място на обстоятелството, че от
недвусмислено видната „телеграфност“ на информацията, заключаваща се в израза
„опит“, респ. „обект“, за Комисията е безспорно обективно невъзможно (без да бъде
извършено недопустимо от нейна страна тълкуване на действителната воля на
Участника) да съотнесе въпросните „опит“ на лицето и „обект“ към изискуемия
специфичен професионален опит на този именно експерт, респ. не би могла да
формира и достоверен, законосъобразен и ненарушаващ правата на останалите,
коректни Участници извод за съответствието на инж. Илиевски с минималното
изискване за придобит от него специфичен опит не на каква да е позиция, а конкретно
като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на
строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
Основавайки се на направените от нея констатации и на основание чл. 54 ал. 8
от ППЗОП, Комисията указва на Участника данните, информацията и документите,
които следва да се представят допълнително, а именно:
1. Предвид изтъкнатия и по-горе в т. 1 на констативната част факт, че както
Национална агенция за приходите, така и всяка Община по седалище и регистрация на
Участниците и на Възложителя поддържа база данни, съдържаща информация досежно
изпълнението от страна на Стопанските субекти на задълженията им за плащане на данъци
и социалноосигурителни вноски и същата тази информация се предоставя безплатно след
поискване на органите, вкл. на Възложителите, Икономическият оператор следва при
попълването на Част III, Раздел „Б“ на изискания му нов ЕЕДОП да отбележи отговор
„да“ на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава - членка на ЕС?“, едновременно с което трябва да посочи електронен адрес
(URL) към базите данни в НАП и съответните Общини (по своето и по
местоседалището на Възложителя), докато на ред „Код“, на вписване подлежи ЕИК
на Дружеството.
2. Съобразявайки се с ноторноизвестния факт, че ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията поддържа и предоставя напълно безплатно достъп до информацията, касаеща
наличието или не спрямо Стопанските субекти вписани в Регистъра на обстоятелства като:
несъстоятелност, производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите,
аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство,
управляване на активите от ликвидатор и прекратена стопанска дейност, при попълването
на относимите полета в Част III, Раздел „В“ на представяния от него нов ЕЕДОП, „Булстрой
- монтажи“ ЕООД трябва да отбележи отговор „да“ на всеки от въпросите „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“, едновременно с което трябва да посочи електронен адрес (URL) към базите
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данни в ТРРЮЛНЦ, докато на ред „Код“ следва да впише своя ЕИК, с който е
регистриран в ТРРЮЛНЦ.
3. За да бъдат създадени безспорни предпоставки, които да ѝ позволят без резерви и
съмнения да кредитира като достоверни декларираните от Икономическия оператор данни
за изпълнени от него конкретни строителни интервенции (които да са и с предмет,
отговарящ на изискването за „сходност“ с този на настоящето възлагане) и на двата,
вписани в първоначалния му ЕЕДОП обекта, а именно: (1) „Изграждане на пристройка
(физкултурен салон) към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ I-за училище, кв. 118,
м. „бул. Сливница“, по плана на град София“ и (2) „Изграждане на пристройка към
съществуваща сграда на 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, в УПИ I-за училище, кв. 54, м.
„Симеоново“, район Витоша, Столична община – за физкултурен салон, учебни кабинети,
както и подмяна на електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна
инсталация на съществуващата сграда – Етап I“, Комисията, ползвайки се от правната
възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки същото за
необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата, указва на Участника да
представи като приложение към изискания му нов ЕЕДОП и конкретни документални
доказателства, от които по недвусмислен и несъмнен начин да се установява наличието
на валидно правно основание, обосноваващо и доказващо участието на „Булстрой монтажи“ ЕООД в извършването на СМР от обхвата на всяка отделна обществена
поръчка, възлагана съответно от Район Люлин – СО (спрямо първия от цитираните
обекти), респ. Район Витоша – СО (по отношение на втория от посочените
строежи), както и съответното качество, в което Дружеството е изпълнявало
конкретни строителни дейности, сочени за превъзложени му от ЕТ „Металик – Иван
Михайлов – Елена Михайлова“, съответно от „Про арм“ ЕООД, предвид публично
оповестените данни, че всеки съответен от Изпълнителите на обсъжданите
обществени поръчки (както ЕТ „Металик – Иван Михайлов – Елена Михайлова“, така
а Обединение „РТ-Техно-про“) не е декларирал ползването на Подизпълнители при
изпълнение на конкретното строителство.
******
Едновременно и в допълнение на указанията, дадени му по-горе и независимо от
това дали Икономическият оператор ще продължава да се позовава на обсъжданите
обекти или ще посочи други изпълнени от него строителни интервенции, с
новопредставяните от него данни, информация и доказателствени документи, следва
по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано, че е изпълнил през референтния за
настоящата процедура период минимум 2 (две) строителни дейности, които следва да
са за изпълнение на една или повече от следните СМР/СРР: изграждане/ново
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно
обновяване на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и/или
здравеопазването и/или социалните услуги и/или сгради за административно
обслужване, попадащи в обхвата на т. 1, т. 2, б. „а“ и б. „б“, т. 3 и т. 6 от
Приложение № 2 на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи.
4. За да бъде създадена обективна увереност за настоящия помощен орган по
отношение съответствието на предложения експерт – инж. Румен Балъков с изискванията
на Възложителя, оповестени в Раздел III, т. 5.2.1.1., буква „б“ и буква „в“ от Указанията за
участие в процедурата, Участникът следва да представи ясни и конкретни данни и
информация, които преди всичко трябва да са релевантни по отношение поставените за
целите на настоящето възлагане минимални условия за допустимост, а именно:
(1) придобит от инж. Балъков минимум 5 (пет) години професионален опит по
признатата му специалност – „Промишлено и гражданско строителство“;
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(2) придобит от лицето специфичен опит не на каква да е позиция
(включително и неотносимата в случая „Ръководител проект“), а конкретно като
„Ръководител екип“ или „Ръководител обект“ на минимум 2 (два) изпълнени
строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта
на сградното строителство.
5. С цел доказване по несъмнен и безспорен начин, че предложеното от „Булстрой Монтажи“ ЕООД лице за заемане позицията на Технически ръководител - инж. Никола
Чолаков отговаря на изискването за допустимост, разписано в Раздел III, т. 5.2.1.2., б.
„б“ от Указанията за участие в процедурата (и имащо задължителен за спазване
характер), в новоизискания му ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва да впише
релевантни данни, от които по недвусмислен начин да бъде почерпена безспорна
информация, че лицето е придобило специфичен опит конкретно в извършването на
дейности като Технически ръководител на минимум 2 (два) изпълнени строителни
обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
Също така, при изписване на данните, относими към придобитата от
експерта професионална квалификация, освен номера на притежаваната от него
диплома, следва да се впишат и датата, месеца и годината на дипломиране на инж.
Чолаков.
6. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 6 на констативната
част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с изискванията на
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III, т. 5.2.1.3., б.
„а“ - б. „в“ от Указанията за участие, „Булстрой-монтажи“ ЕООД следва да представи за
предложения от него Експерт по част „Електро“ – инж. Мариан Ангелов безспорни
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин
придобити от експерта:
(1) образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с
придобита професионална квалификация „Електроинженер“, или еквивалентна.
Едновременно и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки
законосъобразно провеждане на процедурата, изисква от Участника да представи
официален удостоверителен документ, издаден от учебно заведение или аналогична
институция, от който документ да е видно съответствие на притежавана от инж.
Мариан Ангелов професионална квалификация, отговаряща на цитираното условие на
Възложителя;
(2) придобит от експерта минимум 3 (три) години професионален опит по
признатата му специалност, която в съответствие с предходно цитираното условие,
трябва да е „Електроинженер“, или еквивалентна;
(3) придобит от предлагания експерт опит в извършване на дейности не на
каква да е експертна позиция, а конкретно и единствено на такива по част „Електро“
на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство
и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на
строежи в областта на сградното строителство.
*** В хипотеза, че за първоначално предложения от „Булстрой-монтажи“
ЕООД експерт (инж. Мариан Ангелов) не може да бъде доказано съответствие с
всички обсъждани минимални изисквания, Участникът би могъл да се възползва от
предоставяната му нормативна възможност и да предложи друг експерт, покриващ
всички условия за допустимост, одобрени от Възложителя за позицията на Експерт
по част „Електро“.
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7. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за Участниците
минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „в“ от
Указанията за участие в процедурата (и имащо задължителен за спазване характер), в
новоизискания му ЕЕДОП, Участникът трябва да впише релевантни данни, от които по
недвусмислен начин да бъде почерпена безспорна информация, че предложеното в
офертата му за заемане на позиция Експерт по част „ОВК“ лице, а именно: инж. Кирил
Борисов, е придобил специфичен опит в извършване на дейности, конкретно по част
„ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно
обновяване на строежи в областта на сградното строителство.
8. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67,
ал. 5 от ЗОП, считайки, че същото е необходимо за законосъобразното възлагане на
поръчката (доказване наличието на съответствие с изискванията на Възложителя,
оповестени в Раздел III, т. 5.2.1.7., б. „б“ и б. „в“ от Указанията за участие в процедурата),
Комисията указва на Участника да представи за предложения в екипа му експерт
„Координатор по безопасност и здраве“ – инж. Димитър Илиевски:
(1) безспорни доказателствени документи, удостоверяващи по недвусмислен и
непредполагащ тълкуване начин, придобит от експерта специфичен професионален
опит именно като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при
изпълнение на строително-монтажни работи на минимум 2 (два) изпълнени
строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта
на сградното строителство,
както и
(2) заверено копие на валиден, притежаван от експерта документ Сертификат/Удостоверение или еквивалентен документ за преминат от него курс на
обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на
Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при
работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), от който документ ясно да са
видни: (1) номера и датата на издаването му; (2) неговия предметен обхват, (3)
организацията, провела обучението на експерта и издала удостоверителния
документ, както и (4) срока на валидност на документа.
Едновременно, Икономическият оператор трябва да впише в относимото поле
на изискания му нов ЕЕДОП както всички релевантни данни, касаещи придобития от
инж. Илиевски специфичен професионален опит в определената от Възложителя и
посочена по-горе сфера на компетентност, така и правното основание за издаване на
притежавания от експерта документ (Удостоверение/Сертификат) за придобита от
него допълнителна професионална квалификация като Координатор/длъжностно
лице по безопасност и здраве.

6. ДЗЗД „КТ СТРОЙ“ - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1133 от 08.06.2020 г.,
подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Партньор в
Обединението, Комисията констатира следното:
1. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, по отношение на
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всеки един от двата, съдържащи се в този Раздел въпроса, а именно: (1) „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци,
както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“ и (2)
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“, този от Партньорите е отбелязал отговор „не“.
Отрицателен отговор е даден и на запитването „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, следващо всеки един от
горецитираните въпроси, който отговор обаче, Комисията счита за некоректен и
неточен, по причина на това, че както Национална агенция за приходите, така и
всяка Община по седалище и регистрация на Участниците (в това число и отделните
Партньори в състава им) и на Възложителя поддържа база данни, съдържаща такава
информация и същата се предоставя безплатно след поискване на органите, вкл. на
Възложителите.
2. Отново в Част III „Основания за изключване“, но в отделни от полетата на Раздел
В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ на разглеждания ЕЕДОП, по отношение на следните основания за изключване:
(1) несъстоятелност; (2) производство по несъстоятелност; (3) споразумение с
кредиторите; (4) аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; (5) управляване на активите от ликвидатор; (6) прекратена стопанска
дейност, на въпросите „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС ?“, Икономическият оператор също е отговорил
отрицателно (отбелязвайки отговор „не“).
Аналогично на изразеното в предходната точка нейно мнение, Комисията намира и
тези отговори за неправилни и влизащи в противоречие с факта, че в ТРРЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията се поддържа изискуемата и подлежаща на вписване в
обсъжданите полета информация, като същата е публична и достъпна безплатно.
3. В първото поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, на въпроса
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към Директива
2014/24/ЕС……“, е даден положителен отговор (направено е отбелязване на опцията
„да“ от двете, предвидени в полето алтернативи).
В продължение на така обективираното декларативно волеизявление,
Икономическият оператор е направил единствено общо позоваване на Централния
професионален регистър на строителя, дори и без посочване на конкретна връзка (линк)
към публично оповестената по партидата на Дружеството информация в същия този
регистър.
Предвид видното „спестяване“ от страна на Стопанския субект на необходимата и
релевантна за допустимостта му информация, Комисията намира за несъмнен факта, че
липсва всякаква яснота по отношение: (1) конкретния идентификационен номер на
притежаван от Дружеството релевантен удостоверителен документ, (2) неговия
обхват (групата и категорията строежи, които „Техно строй България“ ООД има
право да изпълнява), (3) релевантни данни, относими към срока на валидност на
въпросното Удостоверение, съобразно придружаващия го контролен талон, издаден на
основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС.
Разгледана на самостоятелно основание, визираната оскъдна информация по
съществото си не само, че е недостатъчна да докаже съответствието на
Икономическия оператор с одобреното за целите на възлагането минимално
изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност,
като критерий за подбор, разписано по идентичен начин в Раздел III.1.1., т. 1. от
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Обявлението за поръчка, както и в Раздел III, т. 3.1. от Указанията за участие в
процедурата, но представляват неизпълнение и на указанието на Възложителя,
разписано като пояснение към т. 3.1. в Част III от Указанията за участие,
наименовано „Доказване“ съобразно което: „При подаването на офертата си,
независимо за коя от обособените позиции участва, Икономическият оператор декларира
съответствие с този от критериите за подбор и поставеното с него минимално
изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само
като попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А
„Годност“, поле първо ...... вписвайки данни и информация относно: (1) документа за
регистрация (индивидуализират се: наименованието на документа; номера на вписване
на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон,
неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен
документ; групата и категорията/ите строеж/и, които Участникът има право да
изпълнява“.
Отчитайки направеното от нея установяване на липсваща съществена по характера
си информация, относима към допустимостта както на този от Партньорите, така и на самия
Участник, едновременно с което и ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с
разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши на самостоятелно основание
проверка на данните и информацията, публично оповестени в поддържания от Камарата на
строителите Централен професионален регистър на строителя, в резултат от която установи
следното:
Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 0928 от 23.06.2016 г., „Техно
строй България“ ООД е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти от всички групи,
включително и на такива от I (първа) група, строежи от високото строителство,
прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС - строежи от първа до пета категория, за
удостоверяване верността на което обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с
№ I – TV 016138.
Независимо, че на база извършената от нея на самостоятелно основание проверка,
Комисията установи, че Икономическият оператор е покрил обсъжданото минимално
изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност,
несъобразяването от негова страна с цитираното по-горе изискване на Възложителя, не
се санира от този факт.
4. След анализ на данните, вписани в относимото поле на Раздел „В“ в Част IV на
обсъждания ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и
отговорностите, следващи от позицията на Експерт по част „ВиК“ – инж. Борислав
Шабански, Комисията намира, че липсва ясна, пълна и безспорна информация,
способстваща за доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че
така посоченият експерт отговаря на минималното изискване, утвърдено от
Възложителя напълно еднозначно в Раздел III, т. 5.2.1.4., б. „б“ от Указанията за
участие в процедурата.
Съобразно общото изискване на т. 5.2. в същия Раздел III от Указанията за участие,
Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на
Рамковото споразумение инженерно-технически състав, притежаващ необходимата
професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, пряко
ангажиран за изпълнението на строителството, предмет на поръчката по обособената
позиция, за изпълнението на която е подадена офертата, в което число и Експерт по част
„ВиК“, по отношение на придобития от когото професионален опит по признатата му
специалност, в горепосочената т. 5.2.1.4., б. „б“ е поставено изискване да е за период от
минимум 3 (три) години.
Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“ от
ЕЕДОП данни по отношение на предложеното за въпросната експертна позиция лице, е
завършено от него през 1991 г. във ВИАС висше образование, с образователно87

квалификационна степен „магистър“ по специалност „Хидромелиоративно строителство“, с
призната квалификация „Строителен инженер“.
По отношение на професионалния опит, твърдян от Участника, че е по придобитата
от експерта специалност, в същото поле на ЕЕДОП, е направено деклариране на следните
данни и информация, цитирани дословно и съответно коментирани от настоящия помощен
орган за тяхната относимост към посоченото по-горе минимално изискване, а именно:
„Опит по специалността: от 03.10.2016 г. до момента, заемана длъжност –
инженер, строителен, работодател – „Техно Строй България“ ООД“.
Видно от дословно цитираните данни, декларирани от самия Участник,
определящ се като работодател на обсъждания експерт, по отношение на така
заеманата от инж. Шабански длъжности не се съдържа никаква информация и не са
релевирани каквито и да е данни, досежно конкретно изпълняваните от лицето
функции, нито за вида на обектите, респ. конкретните строителни интервенции, при
изпълнението на които експертът би следвало да е осъществявал функции като
„инженер, строителен“ и преди всичко – относими ли са те към признатата му
специалност „Хидромелиоративно строителство“.
Що се касае до следващите данни, представени със следното съдържание:
„Опит в извършване на дейности по част „ВиК“ на следните строителни обекти:
- „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на
многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 по КККР на гр. Сандански”,
възложител: община Сандански, изпълнител: „Техно Строй България“ ООД;
- Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на
авторски надзор по време на строителството за проект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация - Велинград“,
възложител: община Велинград, изпълнител „Техно Строй България“ ООД“,
същите безспорно са релевантни спрямо придобития от експерта специфичен
опит в извършване на дейности по част „ВиК“ на изпълнени строителни обекти за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство, но по причина на това, че по отношение на нито един от изброените
обекти не е посочен конкретен времеви период на изпълнение, Комисията счита, че и
от тях, дори и по индуктивен път не би могла да приеме за доказан професионалния
опит на инж. Шабански по придобитата от него специалност – „Хидромелиоративно
строителство“, за период от минимум 3 (три) години.
С оглед установеното, Комисията приема за недвусмислено ясно, че така
представената информация, сочена като релевантна към професионалния опит по
специалността на експерта е непълна и недостатъчна за доказване на одобреното от
Възложителя и цитирано по-горе минимално изискване, което е и елемент от един
от критериите за подбор и допустимост в настоящата процедура.
***********************************************************************
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „КОТА
2001“ ООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното:
1. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, по отношение на
всеки един от двата, съдържащи се в този Раздел въпроса, а именно: (1) „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци,
както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“ и (2)
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„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“ и този от Партньорите е отбелязал отговор „не“.
Отрицателен отговор е даден и на запитването „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, следващо всеки един от
горецитираните въпроси, който отговор обаче (както вече беше казано и в
констатациите, касателно другия Партньор), Комисията счита за некоректен и
неточен, по причина на това, че както Национална агенция за приходите, така и
всяка Община по седалище и регистрация на Участниците (в това число и отделните
Партньори в състава им) и на Възложителя поддържа база данни, съдържаща такава
информация и същата се предоставя безплатно след поискване на органите, вкл. на
Възложителите.
2. Отново в Част III „Основания за изключване“, но в отделни от полетата на Раздел
В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ на разглеждания ЕЕДОП, по отношение на следните основания за изключване:
(1) несъстоятелност; (2) производство по несъстоятелност; (3) споразумение с
кредиторите; (4) аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; (5) управляване на активите от ликвидатор; (6) прекратена стопанска
дейност, на въпросите „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС ?“, и вторият от Партньорите в Обединението също е
отговорил отрицателно (отбелязвайки отговор „не“).
Аналогично на мнението, изразено от нея както в предходната точка, така и
касателно другия от Партньорите, Комисията намира и тези отговори за неправилни и
влизащи в противоречие с факта, че в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията се
поддържа изискуемата и подлежаща на вписване в обсъжданите полета информация,
като същата е публична и достъпна безплатно.
3. По идентичен начин, както Партньора си, така и „Кота 2001“ ООД е декларирало в
относимото поле на Част IV, Раздел „А“ на своя ЕЕДОП, че притежава регистрация
(вписване) в професионален регистър, като за удостоверяване верността на това си
декларативно волеизявлене и този Икономически оператор е направил единствено общо
позоваване на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), поддържан от
Камарата на строителите в Р. България, правейки препратка към официалната Интернет
страница на регистъра (http://register.ksb.bg).
Предвид аналогично възприетия като другия Партньор („Техно строй България“
ЕООД) подход, този Икономически оператор също е спестил изискуема от Възложителя
информация, досежно: (1) конкретния уникален идентификационен номер на
притежаван от „Кота 2001“ ООД релевантен удостоверителен документ, (2) неговия
обхват (групата и категорията строежи, които Икономическият оператор има
право да изпълнява), (3) релевантни данни, относими към срока на валидност на
въпросното Удостоверение, съобразно придружаващия го контролен талон, издаден на
основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или еквивалентен документ.
Изискуемостта на въпросната информация, както Комисията вече имаше
възможност да обърне внимание и на другия Партньор в Раздел I, т. 3 по-горе, е ясно
разписана като пояснение към т. 3.1. в Част III от Указанията за участие, наименовано
„Доказване“ и по причина на това, че не е оспорена и е влязла в сила, е станала
задължителна за спазване както от всеки отделен Икономически оператор, участващ под
една или друга форма в процедурата, така и за провеждащия тази процедура помощен
орган, назначен от Възложителя.
Отчитайки направеното от нея установяване на липсваща съществена по характера
си информация, относима към допустимостта както на „Кота 2001“ ООД, така и на самото
Обединение - Участник, едновременно с което и ползвайки се от правната възможност,
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предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши на
самостоятелно основание проверка на данните и информацията, публично оповестени в
Централния професионален регистър на строителя, към които, както беше посочено погоре, е направена препратка и от самия Стопански субект, в резултат от която установи
следното:
Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1333 от 27.02.2020 г.,
Дружеството е вписано в ЦПРС за изпълнение и на обекти от I (първа) група,
строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС строежи от първа до пета категория, за удостоверяване верността на което
обстоятелство, на строителя е издадено Удостоверение с № I – TV 021748. Същото е със
срок на валидност до 30.09.2021 г.
Както вече беше обърнато внимание и по-горе по отношение на другия Партньор,
настоящият помощен орган счита, че така направеното от него установяване, че
Икономическият оператор е покрил обсъжданото минимално изискване за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, одобрено в текста на т. 3.1.
от Раздел III на Указанията за участие в процедурата, не санира факта, че „Кота 2001“
ЕООД не се е съобразило и не е спазило цитираното по-горе изискване на Възложителя за
деклариране на определен обем данни и информация, касателно вписването си в
професионалния регистър на строителите.
4. За предложеният експерт по част „ОВК” – инж. Ангел Ангелов, в относимото
поле на Раздел „В“ от Част IV на обсъждания негов еЕЕДОП, този от Партньорите
декларативно е представил следната информация, касаеща придобитата от лицето
професионална компетентност (по смисъла на понятието, вложено в дефиницията на §2, т.
41 от ДР на ЗОП), а именно:
„(1) Притежава диплома за завършено висше образование серия ТУ-СФ-2002, рег.
№ ***/2002 г., издадена от Технически университет, гр. София, образователноквалификационна степен „Магистър“, специалност „Топлотехника“, професионална
квалификация „машинен инженер“;
(2) Опит по специалността повече от 3 години:
- 17.04.2002 г. - 26.03.2003 г. (11 месеца, 8 дни), заемана длъжност: „Специалист
ОВ“, работодател: „Кли Венто“ООД;
- 02.04.2003 г. - 02.02.2004 г. (10 месеца), заемана длъжност: „Експерт“,
работодател: „Минстрой холдинг“ АД;
- 13.04.2004 г. - 04.05.2005 г. (1 година, 22 дни), заемана длъжност: „Специалист
газификация“, работодател: „София газ“ ЕАД;
- 07.12.2010 г. – 30.05.2011 г. (6 месеца, 23 дни), заемана длъжност:
„Консултант“, Национална спортна база ЕАД;
- 20.03.2017 г. – до момента, Договор за управление, Инженер ОВ, „А и А
инженеринг“ ЕООД.
(3) Опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на следните строителни
обекти:
- „Жилищна сграда с магазини и подземен гараж и външни ВиК връзки“,
Възложител „Кота 2001“ ООД;
- „Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на ДКЦ
I Габрово ЕООД – първа база“, Възложител „Диагностично консултативен център I
Габрово” ЕООД“.
При анализ на така декларираните за предложения експерт данни и
информация, Комисията приема, че със същите се доказва както изискуемата
професионална квалификация, която трябва да притежава лицето, предложено за
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позицията на Експерт по част „ОВК“, така и придобит от него специфичен опит,
съответстващ на конкретно поставените от Възложителя условия за допустимост,
едновременно с което счита, че не е доказано по безспорен начин съответствие с
останалото минимално изискване, касаещо придобит от инж. Ангелов опит по
признатата му специалност, сочена, че е с професионална насоченост
„Топлотехника“.
Конкретните мотиви за така изтъкнатите свои заключения, Комисията
основава на следните, установени от нея факти, а именно:
(1) от дословно цитираните данни, декларирани от Икономическия оператор и
преди всичко, при елементарна калкулация на конкретно посочените времеви периоди
(изписани с тяхното цифрово изражение от самия Стопански субект и поставени в
скоби след идентифицирането на всяка конкретно заемана от лицето длъжност или
експертна позиция), в които инж. Ангелов е полагал труд, упражнявайки
притежаваната от него специалност „Топлотехника“, е безспорно видно, че
придобития от него професионален опит по тази именно специалност сумарно е за
период от 2 (две) години, формиран от времевите диапазони, в които експертът е бил
„Специалист ОВ“ в „Кли Венто“ООД (11 м. и 8 дни) и „Специалист газификация“ в
„Софиягаз“ ЕАД (1 г. и 22 дни).
(2) отчитайки посочените данни, според които в определени времеви диапазони,
лицето е било „експерт“ в „Минстрой холдинг“ АД и „консултант“ в „Национална
спортна база“ ЕАД, Комисията намира за недвусмислено видна липсата на
достатъчно релевантна информация, касателно конкретно изпълнявани функции,
отговорности и действително осъществявани от инж. Ангелов дейности, както и в
каква сфера на професионална компетентност са били предоставяните от него
„консултантски“ услуги, респ. предметната насоченост на „експертни“ познания и
опит, престирани при работата си (на такава именно, не особено ясно определена
позиция в „Минстрой холдинг“ АД), за да може тя по обективен и безпристрастен
начин да съотнесе същите към признатата на лицето специалност –
„Топлотехника“.
(3) що се касае за останалия период от време, в който е посочено, че експертът
работи повече от три години и по договор за управление (което обстоятелство
недвусмислено сочи, че същият е Управител на Търговско дружество, в случая – „АиА
инженеринг“ ЕООД) и като Инженер ОВ, Комисията държи да обърне внимание на
следното, трайно установено в практиката положение, според което обстоятелството,
че едно лице е назначено на длъжност „Управител“, указва, че от същото се изисква да
„управлява“ конкретното Дружество, както и че поради своето естество
длъжността не включва в съдържанието си осъществяването на чисто експертни
функции, т. е. от факта, че едно лице е Управител на дадено Дружество, може да се
направи извода, че същото има управленски опит, но не и професионален експертен
опит в конкретна сфера на обществени отношения, изискваща специфична
компетентност, каквато в случая е изискуемата негова експертиза като инженер със
специалност „Топлотехника“.
В контекста на правения от нея анализ, Комисията намира за необходимо да
отбележи, че действително, макар и нелогично, не е невъзможно Управителят на едно
Търговско дружество да се самоназначи и за служител, който да упражнява определен
обем експертни функции, съвместявайки задълженията си на управляващ и
представляващ юридическото лице, следващи от ТЗ и устава на Дружеството, но по
причина на това, че за целите на настоящето възлагане Възложителят е въвел като
условие за допустимост, относимо към обсъжданата позиция на Експерт по част
„ОВК“ изискването за покриване на точно определен брой години (ясно определен
времеви период), в продължение на които лицето, предложено за същата тази
позиция трябва да е прилагало на практика знанията и уменията по притежаваната
от него специалност – минимум 3 г., по отношение на инж. Ангелов е трябвало да
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бъдат ясно диференцирани периодите, в които е полагал труд именно по признатата
му специалност.
Нормативна опора за така изразеното от нея заключение, Комисията намира и в
дефиницията, съдържаща се в §2, т. 41 от ДР на ЗОП, съгласно която „професионална
компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна
квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена
длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански
правоотношения.
Само по себе си обстоятелството, че лицето е придобило съответна
квалификационна степен е достатъчен индикатор за наличие на определени знания, но в
настоящата процедура, Възложителят ясно е посочил, че изисква „опит“ в упражняване на
конкретната, придобита от лицето специалност и то в определен, дефиниран с минимална
долна граница времеви период. Умения по тази специалност обаче, съгласно цитираната
дефиниция на ЗОП, могат да се придобият и усвоят при изпълнението не на какви да е и
всякакви правоотношения, а на конкретно изброените в Закона: трудови, служебни или
граждански, докато безспорен факт е, че управлението на едно Търговско дружество се
осъществява именно по посочения и в цитирания запис от ЕЕДОП Договор за управление и
контрол.
В резултат на така установените от нея пропуски и непълноти в
предоставената от „Кота 2001“ ООД информация, Комисията счита, че спрямо нея
липсват обективни предпоставки и безусловни доказателствени данни, че по
отношение на инж. Ангелов е доказано съответствие с второто от минималните
изисквания за позицията на Експерт по част „ОВК“, обективирано в Раздел III, т.
5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, а именно: придобит минимум
3 (три) години професионален опит по признатата му специалност, която, както
многократно беше посочено, че е декларирано в ЕЕДОП, е „Топлотехника“.
***********************************************************************
III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника – ДЗЗД „КТ СТРОЙ“, Комисията констатира следните непълноти,
пропуски и несъответствия:
1. В Част II, Раздел Б „Информация за представителите на икономическия
оператор“, в поле „Длъжност/Действащ в качеството си на:“, е направено посочване, че
г-н Никола Николов е „управляващ съдружник“, която декларация по същество не
кореспондира с волеизявленията, обективирани в представените като част от офертата
Договор за гражданско дружество по ЗЗД от 02.05.2011 г. и Допълнително споразумение
№9 от 05.06.2020 г. към същия този Договор.
Съобразно записите във всеки един от посочените документи, Партньори в
Обединението (определящи се като „Съдружници“) са единствено „Техно строй България“
ЕООД и „Кота 2001“ ЕООД.
Съобразно чл. 11, ал. 1 от основния Договор и чл. 4, ал. 1 от Допълнителното
споразумение към него, първото от посочените Дружества е определено за „водещ член
(управляващ съдружник)“, в какъвто именно смисъл е и декларацията, съдържаща се в Част
II, Раздел „А“, поле предпоследно, б. „А“ от обсъждания ЕЕДОП.
Фактът, че г-н Никола Николов не е страна по нито едно от обсъжданите
правоотношения, сочи, че същият неправилно е вписан в разглежданото поле на ЕЕДОП
като „управляващ съдружник“, какъвто договорно определен статут е даден на
представляваното от него Дружество. Едновременно, видно от делегираните му от
Партньорите в ДЗЗД „КТ Строй“ правомощия, г-н Николов е определен за Представляващ
Обединението.
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2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и
информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези,
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представени от двамата
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1,
т. 2, т. 3 и т. 4 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 на изложението по-горе, предвид
което, настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно
отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от него на всеки от горепосочените
Икономически оператори в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и
т. 4 по-долу в указателната част на настоящия Протокол, са еднозначно относими и
приложими и за Участника, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите
и заключенията на Комисията) неприложими и неважими и за него!
***********************************************************************
I. Основавайки се на обективираните по-горе нейни констатации, както и на
основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, Комисията указва на Партньора в Обединението –
„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД данните, информацията и документите, които
следва да се представят допълнително, а именно:
1. Предвид изтъкнатия и по-горе в Раздел I, т. 1 на констативната част факт, че както
Национална агенция за приходите, така и всяка Община по седалище и регистрация на
Участниците и на Възложителя поддържа база данни, съдържаща информация досежно
изпълнението от страна на Стопанските субекти на задълженията им за плащане на данъци
и социалноосигурителни вноски и същата тази информация се предоставя безплатно след
поискване на органите, вкл. на Възложителите, този от Партньорите следва да представи
нов ЕЕДОП, като при попълването на Част III, Раздел „Б“ от съдържанието на който да
отбележи отговор „да“ на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, едновременно с което трябва да
посочи електронен адрес (URL) към базите данни в НАП и съответните Общини (по
своето и по местоседалището на Възложителя), докато на ред „Код“, на вписване
подлежи ЕИК на Дружеството.
2. Съобразявайки се с ноторноизвестния факт, че ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията поддържа и предоставя напълно безплатно достъп до информацията, касаеща
наличието или не спрямо Стопанските субекти вписани в Регистъра на обстоятелства като:
несъстоятелност, производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите,
аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство,
управляване на активите от ликвидатор и прекратена стопанска дейност, при попълването
на относимите полета в Част III, Раздел „В“ на представяния от него нов ЕЕДОП, „Техно
строй България“ ООД трябва да отбележи отговор „да“ на всеки от въпросите „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“, едновременно с което трябва да посочи електронен адрес (URL) към базите
данни в ТРРЮЛНЦ, докато на ред „Код“ следва да впише своя ЕИК, с който е
регистриран в ТРРЮЛНЦ.
3. Въпреки факта на извършено от Комисията установяване съответствието на
„Техно строй България“ ООД с минималното изискване за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на
процедурата и разписано в Раздел III.1.1., т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно – в
Раздел III, т. 1.1. от Указанията за участие в процедурата, за да бъде санирано допуснатото
от Икономическия оператор несъобразяване с указанията на Възложителя за конкретно
съдържание на информацията в Част IV, Раздел „А“ от ЕЕДОП, в срока по чл. 54, ал. 9 от
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ППЗОП следва да се представи нова такава декларация (Единен европейски документ за
обществени поръчки), в посоченото относимо поле на която да направи ясна
индивидуализация на притежаваното от него релевантно за целите на настоящето
възлагане Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, включително като посочи
и: (1) конкретния му уникален идентификационен номер; (2) предметния обхват на
визираното Удостоверение (групата и категорията строежи, които Дружеството
има право да изпълнява), както и (3) срока му на валидност, съобразно контролния
талон, издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от
Удостоверението.
4. За доказване наличие на съответствие с минималното изискване на Възложителя,
обективирано в Раздел III, т. 5.2.1.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, в
относимото поле на новоизискания му ЕЕДОП, „Техно строй България“ ООД следва да
представи за предложения от него Експерт по част „ВиК“ – инж. Борислав Шабански
точни, ясни и неподлежащи на тълкуване данни и информация, различни от или допълващи
вече заявените от него в първоначалния му ЕЕДОП, но доказващи по безспорен начин
пълно съответствие с условието за придобит от експерта минимум 3 (три) години
професионален опит по признатата му специалност, която за инж. Шабански е
„Хидромелиоративно строителство“.
***********************************************************************
II. С оглед направените от нея констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от
ППЗОП, Комисията указва на Партньора „КОТА 2001“ ООД данните, информацията
и документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. Предвид неколкократно изтъкнатия вече факт, че както Национална агенция за
приходите, така и всяка Община по седалище и регистрация на Участниците и на
Възложителя поддържа база данни, съдържаща информация досежно изпълнението от
страна на Стопанските субекти на задълженията им за плащане на данъци и
социалноосигурителни вноски и същата тази информация се предоставя безплатно след
поискване на органите, вкл. на Възложителите, този от Партньорите, също следва да
представи нов ЕЕДОП, като при попълването на Част III, Раздел „Б“ от съдържанието на
който да отбележи отговор „да“ на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно
за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, едновременно с което трябва да
посочи електронен адрес (URL) към базите данни в НАП и съответните Общини (по
своето и по местоседалището на Възложителя), докато на ред „Код“, на вписване
подлежи ЕИК на Дружеството.
2. Съобразявайки се с ноторноизвестния факт, че ТРРЮЛНЦ към Агенция по
вписванията поддържа и предоставя напълно безплатно достъп до информацията, касаеща
наличието или не спрямо Стопанските субекти вписани в Регистъра на обстоятелства като:
несъстоятелност, производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите,
аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство,
управляване на активите от ликвидатор и прекратена стопанска дейност, при попълването
на относимите полета в Част III, Раздел „В“ на представяния от него нов ЕЕДОП този от
Партньорите също трябва да отбележи отговор „да“ на всеки от въпросите „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“, едновременно с което трябва да посочи електронен адрес (URL) към базите
данни в ТРРЮЛНЦ, докато на ред „Код“ следва да впише своя ЕИК, с който е
регистриран в ТРРЮЛНЦ.
3. Въпреки факта на извършено от Комисията установяване съответствието на „Кота
2001“ ООД с минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на
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професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и
разписано в Раздел III.1.1., т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел III, т. 1.1.
от Указанията за участие в процедурата, за да бъде санирано допуснатото от
Икономическия оператор несъобразяване с указанията на Възложителя за конкретно
съдържание на информацията в Част IV, Раздел „А“ от ЕЕДОП, в срока по чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП и този от Партньорите следва да направи ясна индивидуализация на
притежаваното от него релевантно за целите на настоящето възлагане
Удостоверение, доказващо вписването му в ЦПРС, включително като посочи и: (1)
конкретния му уникален идентификационен номер; (2) предметния обхват на
визираното Удостоверение (групата и категорията строежи, които Дружеството
има право да изпълнява), както и (3) срока му на валидност, съобразно контролния
талон, издаден на основание чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС като неразделна част от
Удостоверението.
4. С цел създаване на обективна увереност за настоящия помощен орган, по
отношение съответствието на предложения Експерт по част „ОВК“ – инж. Ангел Ангелов
с минималното изискване, одобрено за целите на настоящето възлагане в Раздел III, т.
5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият оператор следва да
представи в изискания му нов ЕЕДОП безспорни данни и информация, удостоверяващи по
недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от посочения негов експерт
минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност, която
за инж. Ангелов е „Топлотехника“.
***********************************************************************
III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника – ДЗЗД „КТ СТРОЙ“ данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. С цел постигане на пълно съответствие между декларираните в ЕЕДОП данни и
информация с волеизявленията, обективирани от отделните Партньори в подписания по
между им Договор за гражданско дружество от 02.05.2011 г. и Допълнителното
споразумение към него от 05.06.2020 г, обозначено с №9, в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,
Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, коригиран в частта му на Раздел Б
„Информация
за
представителите
на
икономическия
оператор“,
поле
„Длъжност/Действащ в качеството си на:“ от Част II, вписвайки качеството на г-н
Никола Николов като Представляващ Обединението, каквото именно качество му е дадено
от Партньорите („съдружниците“, формиращи състава на ДЗЗД „КТ Строй“.
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци,
които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните
Партньори в състава му и обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и в
Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от констативната част на настоящия Протокол,
указанията и изискванията, дадени от Комисията на „Техно строй България“ ООД
(Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 по-горе) и на „Кота 2001“ ООД (Раздел II, . 1, т. 2, т. 3 и
т. 4 по-горе), важат напълно еднозначно и за Участника – ДЗЗД „КТ Строй“,
съответно
той
трябва
да
съобрази
същите,
като
отрази
променените/допълнените/новите данни в представен от него нов ЕЕДОП.
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7. „Б&Б СТРОИТЕЛИ“ ДЗЗД - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1134 от 08.06.2020 г.,
подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1 на
Рамковото споразумение
I. Касателно Единния европейски документ, представен от „БАУ ЦЕНТЪР“
ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното:
В резултат от подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен орган
по отношение на данните и информацията, обективирани в представения ЕЕДОП на този от
Партньорите в състава на Обединението - Участник, едновременно и на основание
констатациите на Комисията, досежно съответствието на информацията във визирания
документ с разписаните и утвърдени от Възложителя изисквания, относими към
изпълнението на одобрените условия към личното състояние и на минималните изисквания,
поставени с отделните критерии за подбор, беше установено, че в представения от „Бау
център“ ЕООД Единен европейски документ за обществени поръчки няма липса и/или
непълнота и/или несъответствие на вписаните данни и информация, нито
нередовности или фактически грешки и/или несъответствия с поставените от
Възложителя изисквания към личното състояние, критериите за подбор (касаещи
годността (правоспособността) на Икономическия оператор за упражняване на
професионална дейност, икономическото и финансовото му състояние и
техническите и професионалните му способности) или други негови условия за
участие в процедурата.
***********************************************************************
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от другия
Партньор в Обединението - „БУЛТЕРМОСТРОЙ“ ЕООД, настоящият помощен орган
констатира следното:
Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и
информацията, отразени в представения и от този от Партньорите Единен европейски
документ за обществени поръчки, както и констатациите ѝ, досежно съответствието на
информацията във визирания документ с разписаните и утвърдени от Възложителя
изисквания, относими към изпълнението на одобрените условия към личното състояние и
на минималните изисквания, поставени с отделните критерии за подбор, сочат, че в
ЕЕДОП, представен от „Бултермострой“ ЕООД няма липса и/или непълнота и/или
несъответствие на вписаните данни и информация, нито нередовности или
фактически грешки и/или несъответствия с поставените от Възложителя
изисквания към личното състояние, критериите за подбор (касаещи годността
(правоспособността) на Дружеството за упражняване на професионална дейност,
икономическото и финансовото му състояние и техническите и професионалните му
способности) или други негови условия за участие в процедурата.
***********************************************************************
III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника – „Б&Б Строители“ ДЗЗД, Комисията констатира следното:
На основание направения от нея анализ на данните и информацията, декларирани от
неперсонифицираното Обединение – Участник и обективирани в представения от него
ЕЕДОП, които данни и информация са относими към комплектността и пълнотата на
съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи
изпълнението на минималните изисквания към личното състояние и съответствието на
Икономическия оператор с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата
96

процедура критерии за подбор, Комисията счита, че в представената от „Б&Б
Строители“ ДЗЗД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на
информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито
несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост,
утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в
процедурата.

8. „ПСТ ГРУП“ ЕАД - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1135 от 08.06.2020
подадена за обособена позиция №2 на провежданата процедура

г.,

По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника,
Комисията
констатира
следните
непълноти,
пропуски
и
несъответствия:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4
от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената
поръчка.
Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да
представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от Европейската
комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на изискуемите данни
в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата формуляр,
подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на „ПСТ Груп“ ЕАД с
пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
97

правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията,
относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление,
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства,
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.
Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата.
Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП,
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от
процедурата.
С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори на
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.
Рестриктивният характер на останалите две обстоятелства за лично състояние,
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка,
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за
задължително отстраняване.
4. За доказване съответствие с поставените от Възложителя минимални изисквания
за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за
подбор, разписани в Раздел III.1.1., т. 2.1. и т. 2.2. от Обявлението за поръчка, съответно – в
Раздел III, т. 3.2.1. и т. 3.2.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на
валидна регистрация (вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в
аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за
изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с
настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), Участникът, в
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първото (дясно) поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, е направил позоваване на
Централния професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за
изпълнение на обекти от: (1) втора група, строежи от първа до четвърта категория и
(2) четвърта група, строежи от първа до пета категория, по смисъла на ПРВВЦПРС.
За удостоверяване верността на така декларираните от него обстоятелства се е
позовал на конкретни идентифицирани с номерата им Удостоверения, а именно: № II-TV
005143 – за първия от двата удостоверителни документа, съответно: № IV-TV 008537 –
за втория от тях.
Посочена е и конкретна връзка (линк) към публично оповестената по партидата на
Дружеството информация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) –
http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=664.
Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал.
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка
на данните и информацията, публично оповестени в ЦПРС, поддържан от Камарата на
строителите в Р. България, в резултат от която установи следното:
Съобразно решенията, обективирани в Протокол №1075 от 15.10.2017 г., „ПСТ
Груп“ ЕАД действително е вписано в ЦПРС и то за изпълнение на обекти от всички
групи, включително и за: (1) втора група (обекти на транспортната инфраструктура
съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС), строежи от първа до четвърта категория и
(2) четвърта група (обекти на благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал.
1, т. 4 от ПРВВЦПРС), строежи от първа до пета категория, само че за
удостоверяване верността на посочените обстоятелства, на строителя са издадени
Удостоверения с № II – TV006504 - по отношение първата група обекти, съответно с
№ IV–TV010276 – удостоверяващо правоспособността на Дружеството за изпълнение
на обекти от четвърта група.
5. От информацията, вписана в релевантното поле на т. 6 от Раздел „В“ в Част IV на
представения от Дружеството ЕЕДОП, касаеща лицето, предложено за изпълнение на
функциите и отговорностите като Експерт по част „Конструкции“– инж. Иво Иванов,
Комисията е в невъзможност да получи ясна увереност досежно придобит от
посочения експерт 5 (пет) години опит в упражняване на признатата му
специалност, което обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на Участника на
одобреното за целите на настоящата процедура изискване, обективирано в Раздел III,
т. 5.2.2.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата.
Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията
заключение, се изразяват в следното:
При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Иванов се установява, че той е
строителен инженер, с призната специалност: „Промишлено и гражданско строителство”,
придобита в Университета по архитектура строителство и геодезия. Направена е
индивидуализация и по отношение серията и номера на притежаваната от лицето диплома
за придобито висше образование, респ. годината на издаването ѝ.
Досежно натрупания от експерта професионален опит е посочено следното:
„Общ професионален опит в „ПСТ Груп“ ЕАД – 8 г. и 3 мес.:
„ПСТ Груп“ ЕАД от 07.03.2012 г. - до момента - Заместник ръководител
проект“.
Специфичен професионален опит: участие в екип, свързано с дейности като
експерт по част „Конструкции“ на обект за изграждане и ремонт на пътни съоръжения
по смисъла на Глава първа, Раздел 2, чл. 11, предл. първо от „Технически правила и
изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ:
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1. „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция на
път III-867 Мадан - Златоград - Бенковски“, за обособена позиция №3 „Участък от км
32+478 до км 38+443 с обща дължина 5,965 км“.
Акт Образец 15 от 10.12.2015г.
В участъка са изпълнени: изграждане на тръбен водосток ф50 см за зауствания 66 м; доставка и полагане на италиански улеи – 378 м; доставка и полагане на бетонови
корита за облицовка - 1 811 м; В участъка са изпълнени ремонтни работи на следните
големи съоръжения: мост (плочест водосток) с дължина L=6 м при км 37+017,30 и мост
над р. Неделинска с дължина L=4х16м=64 м, при км 37+852,43“.
При анализ на така декларираните за предложения експерт данни и
информация, Комисията приема, че със същите се доказва както изискуемата
професионална квалификация, която трябва да притежава лицето, предложено за
позицията на експерт по част „Конструкции“, така и придобит от него специфичен
опит, съответстващ на конкретно поставените от Възложителя условия за
допустимост, едновременно с което счита, че не е доказано по безспорен начин
съответствие с останалото минимално изискване, касаещо придобит от инж.
Иванов опит по признатата му специалност, сочена, че е с професионална насоченост
„Промишлено и гражданско строителство“.
Конкретните мотиви за така изтъкнатите свои заключения, Комисията
основава на следните, установени от нея факти, а именно:
От цитираното съдържание на разглежданата част от ЕЕДОП, касаещо
направеното представяне на придобит от експерта повече от осемгодишен
професионален път в упражняването на ръководна, управленска длъжност –
„Заместник-ръководител проект“, настоящият помощен орган формира мнение, че
лицето несъмнено е придобило компетентност и умения, респ. е натрупало
професионален опит в организацията, координацията, комуникацията, вземането на
решения, контрола и отчитането на изпълнението на „проекти“ (без каквато и да е
яснота за предметната, обектна и обществена сфера на въпросните проекти), което
обстоятелство по никакъв начин обаче не може да се приеме за релевантно към
цитираното по-горе минимално изискване, поставено като условие за допустимост в
настоящата процедура.
Тук е мястото да се посочи и това, че от декларираните данни за обсъждания
„общ професионален опит“ в „ПСТ Груп“ ЕАД“ на инж. Иванов, може да се направи
извод, че същият има експертиза на заместник - ръководител, но не и професионален
експертен опит в конкретна сфера на обществени отношения, изискваща
специфичната компетентност на притежаваната от него специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Колкото до следващите данни, касаещи конкретно посочения обект, при
изпълнението на който е декларирано, че инж. Иванов е изпълнявал дейности като
Експерт част „Конструкции“, извършеният от Комисията преглед и анализ по
същество на отразените в тях факти, обосновава изразеното и по-горе нейно
заключение, че същите безспорно са релевантни спрямо придобития от експерта
специфичен опит именно като експерт по част „Конструкции“ на минимум 1 (един)
изпълнен строителен обект за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация
и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на пътни
съоръжения по смисъла на Глава първа, Раздел 2, чл. 11, предл. първо от „Технически
правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ, но по причина на това, че
по отношение на същия този обект не е посочен конкретен времеви период на
изпълнение (а само дата на завършването му), Комисията счита, че и тази
информация не е в състояние да промени изразеното по-горе нейно становище за
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недоказано съответствие с минималното изискване, поставено от Възложителя в
Раздел III, т. 5.2.2.4., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата.
6. В Раздел Б „Информация за представителите на Икономическия оператор“ от Част
II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на четири физически лица, първите три от
които определени като членове на Съвета на Директорите на Дружеството (Изпълнителен
директор, Председател и член на СД) – лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал.
1, т. 4 от ППЗОП, всяко от които, съвместно с едно от другите лица има право да
представлява и управлява Дружеството
По отношение на четвъртото физическо лице - г-н Божидар Георгиев е посочено, че
има качеството на пълномощник, в обхвата на чиято представителна власт са включени
следните права:
„- да изготви, подпише и подаде всички документи, свързани с участието на „ПСТ
Груп“ ЕАД в открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка;
- да присъства на отварянето на офертите, включително ценовите предложения
на участниците в процедурата;
- да преупълномощава трети лица с всички или част от предоставените му с
пълномощното права“.
Като част от офертата е приложено и пълномощно, по силата на което
Изпълнителният директор и Председателят на Съвета на директорите на „ПСТ Груп“ ЕАД
делегират на две физически лица (едното от които е г-н Божидар Георгиев), общи права за
изготвяне, подписване и подаване на документи, свързани с участието на „ПСТ Груп“ ЕАД
в процедури за възлагане на обществени поръчки (не конкретно за настоящата, както е
декларирано в ЕЕДОП), да подписват офертите и приложенията към тях, да подават
офертите, да заплащат необходимите такси, да присъстват на заседанията по отварянето на
офертите, вкл. и на ценовите предложения, както и да преупълноможават други лица с
всички или с част от предоставените им права.
Анализът на обсъдените по-горе факти и обстоятелства - както тези,
декларирани в обсъждания ЕЕДОП, така и обективираните в разгледаното по-горе
пълномощно, недвусмислено сочи, че спрямо пълномощника Божидар Георгиев, по
силата на чл. 54, ал. 3 от ЗОП е възникнало задължението да декларира липса спрямо
него на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
Водена от това си заключение, Комисията направи съпоставка между декларативно
направените волеизявления в отделните полета на дясната колона в Част II, Раздел „Б“ на
ЕЕДОП и данните и информацията, съдържащи се в заключителната част на разглеждания
документ, установявайки, че обсъжданият документ е цифрово подписан с валидни
квалифицирани електронни подписи, съобразно изискванията на Възложителя (имащи за
правно основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП), единствено от тримата членове на СД на „ПСТ
Груп“ ЕООД, но не и от физическото лице, представляващо Дружеството по
пълномощие.
Предвид посоченото, пропуск от страна на Участника е, че пълномощникът, имащ
качеството на задължено за това лице по силата на чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,
не е подписал същия, или отделен ЕЕДОП (в хипотезите на чл. 41, ал. 2 от ППЗОП).
Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които
следва да се представят допълнително, а именно:
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия
абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за
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настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз, е с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 2 от
констативната част по-горе, Икономическият оператор следва коректно и обективно
вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП,
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на
Икономическия оператор от участие в процедурата.
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение
съответствието на „ПСТ Груп“ ЕАД с изискванията към личното състояние – както
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, одобрени от Възложителя
в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани на
разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен европейски
документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да попълни
последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на
интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно
на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с оглед факта, че наличието
на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, представлява самостоятелно
основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството от участие в процедурата
4. За да е доказано по недвусмислен начин съответствието на „ПСТ Груп“ ЕАД с
минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, утвърдени като критерии за подбор за целите на процедурата и разписани по
идентичен начин както в Раздел III.1.1, т. 2.1. и т. 2.2. от Обявлението за поръчка, така и в
Раздел III, т. 3.2.1. и т. 3.2.2. от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на
Раздел „А“ от Част IV на представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор
следва да направи ясна индивидуализация на реално притежаваните от него
Удостоверения, доказващи вписването му в ЦПРС за изпълнение на обекти от втора
група, строежи от първа до четвърта категория и от четвърта група, строежи от
първа до пета категория, а именно: № II – TV006504 - по отношение първата група
обекти, съответно с № IV – TV010276 – спрямо втората от тях.
5. Целейки доказване по несъмнен начин, че е налице изпълнение от страна на
предложения Експерт по част „Конструкции“ – инж. Иво Иванов на одобреното от
Възложителя минимално изискване, обективирано в Раздел III, т. 5.2.2.4., б. „б“ от
Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи точни, ясни и
неподлежащи на тълкуване данни и информация, различни от или допълващи вече
заявените от него в първоначалния му ЕЕДОП, но доказващи по безспорен начин пълно
съответствие с условието за придобит от експерта минимум 5 г. професионален опит
по признатата му специалност – „Промишлено и гражданско строителство“.
6. Предвид изтъкнатите от Комисията аргументи (т. 6 от констативната част погоре), че с факта на упълномощаването му от Изпълнителния директор и Председателя на
СД на „ПСТ Груп“ ЕАД да изготвя, подписва и подава оферти, свързани с участието на
Дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчки (макар и без това да е
направено изрично досежно провежданата понастоящем процедура), спрямо пълномощника
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– г-н Божидар Георгиев е възникнало задължение да декларира налице ли са или не по
отношение на него едно или повече от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл.
55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Участникът следва да представи новия си ЕЕДОП, подписан и от
това, представляващо го по пълномощие лице.
Едновременно, при представяне на изискания му нов ЕЕДОП, от страна на
Икономическия оператор стриктно следва да бъде спазено и задължението
документът да е в електронен вид, в нередактируем pdf формат и подписан цифрово (с
квалифициран електронен подпис) от всяко едно от конкретно индивидуализираните
в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП лица.
В случай, че е налице една или повече от хипотезите на чл. 41, ал. 2 от ППЗОП,
следва да се представят отделни ЕЕДОП, съответно подписани от посочените погоре лица, при спазване на изискванията по предходното изречение.

9. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ПАРС 2020“ – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1136 от
08.06.2020 г., депозирана за обособена позиция №1 на подлежащото на сключване
Рамково споразумение
Както бе посочено и по-горе в настоящия Протокол, при отваряне на опаковката,
съдържаща офертата за участие в процедурата, подадена от Обединение „Еко парс 2020“,
Комисията, както и всички лица, присъстващи на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП на
проведеното от нея открито заседание, установиха, че върху вече отворената обаковка на
Участника не са изписани наименованията на Партньорите в състава на
Обединението, в какъвто смисъл е императивното изискване на чл. 47, ал. 2, т. 1 от
ППЗОП (приложим на основание §131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП, във връзка с §12 от
ПЗР на ЗМДВИП, в редакцията на разпоредбата, действаща до 1 ноември 2019 г.).
Съгласно визираната разпоредба на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП (в приложимата ѝ за
настоящата процедура редакция, съгласно цитираните по-горе норми на ЗОП и ЗМДВИП)
документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна
опаковка, върху която се посочва определен в трите точки на същата тази разпоредба обем
информация, в което число и: наименованието на Участника, включително
участниците в Обединението, когато е приложимо.
В настоящия случай, от надписа върху опаковката, депозирана от обсъждания
Участник, е очевидно, че офертата е подадена от Обединение (носещо наименование
„Еко парс 2020“), от което логично следва, че цитираната по-горе хипотеза,
задължаваща посочването на участниците (Партньорите) в Обединението е изцяло
приложима и задължителна за спазване, предвид посочения императивен характер на
цитираната разпоредба на ППЗОП.
Нещо повече, в Раздел IV „Изисквания към съдържанието и обхвата на офертите
и необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 1 „Условия за
валидност“ от Указанията за участие в процедурата, на стр. 41, Възложителят,
транспонирайки именно отделните изисквания на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП (в обсъдената
по-горе нейна редакция), ясно и подробно е разписал следното условие: „Опаковката,
съдържаща офертата се представя от Участника лично, или от упълномощен от него
представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска
служба. Върху опаковката, по начина посочен по-горе се посочва: (1) наименованието на
Участника, включително партньорите/членовете в Обединението, когато е
приложимо; (2) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес, (3) наименованието на обществената поръчка и на обособената позиция, за която
се подават документите (офертата)“.
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Едновременно, в същата част на Указанията за участие е направено и нагледно
визуално представяне на начина, по който следва да бъде оформен надписа върху
външната страна на опаковката.
В тази връзка, Комисията счита, че ако за Обединение „Еко парс 2020“ са били
налице неясноти относно начина на изготвяне и представяне на документите за
участие в процедурата, същият е имал възможността на основание чл. 33 от ЗОП да
отправи писмено запитване до Възложителя и да изясни това си неразбиране. Това не
е сторено от Икономическия оператор, с оглед на което за него в пълна сила важи
задължението да се съобразява както с влезлите в сила условия на процедурата, така
и с разписаните в ЗОП и ППЗОП правила и изисквания.
В потвърждение на горното са и изричните указания, обективирани в
последните три абзаца на Раздел III, т. 1 от Указанията за участие в процедурата,
съобразно които: „За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила,
законодателят е придал на процедурите за възлагане на обществени поръчки
изключително формален характер, като всяко нарушение на нормативно
регламентираните процедурни правила препятства сключването на законосъобразен
договор за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, което в крайна сметка
затруднява оперативната работа на Възложителя.
Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на
вероятността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията
на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително
формални причини, налага Участниците да се придържат точно към настоящите
Указания, обявените от Възложителя условия и правилата на приложимата и относима
нормативна уредба, което условие по същество транспонира императива на чл. 101, ал. 5
от ЗОП.
Представянето на оферта за участие в настоящата процедура обвързва всеки
Участник с приемането на всички изисквания и условия, утвърдени в настоящите
Указания и останалите части от Документацията за участие, при спазване на Закона за
обществените поръчки и Правилника за прилагането му. Поставянето на различни от
тези условия и правила от страна на Участника не ангажира по никакъв начин
Възложителя“.
Нещо повече, съгласно друг императив на ППЗОП – този, разписан в чл. 39, ал. 1
на нормативния акт, „С подаването на оферти се счита, че участниците се
съгласяват с всички условия на възложителя …..“.
Наред с гореизложеното следва да се посочи, че императивната разпоредбата
на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП ясно и недвусмислено, без да създава възможност за
тълкуване, указва на помощния орган обстоятелствата, за които следва да извърши
преценка при разглеждане на опаковките на подадените оферти, преди да премине
към разглеждане по същество на същите. Нормата е императивна, като както
Участниците, така и назначената от Възложителя за провеждането на процедурата
Комисия са длъжни да се съобразяват с нея.
В случая, настоящият помощен орган не разполага с оперативна
самостоятелност, а единствено следва да съобрази и прецени дали е налице
изпълнение на законовите изисквания. Неизпълнението на посоченото изискване от
страна на Обединение „Еко парс 2020“, в частност неизписването на наименованието
на Партньорите/участниците в Обединението съставлява съществено нарушение на
закона и основание за отстраняването му от участие в процедурата.
Неизпълнението на изискването Партньорите/участниците в Обединението
да бъдат изписани върху опаковката на офертата не би могло да се приеме за чисто
формална нередност, която може да бъде поправена, а е основание за отстраняване на
Обединението от участие в процедурата, доколкото е в противоречие с конкретна
императивна правна норма.
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От друга страна, обстоятелството, че опаковката беше отворена на
проведеното от Комисията открито заседание, не санира констатираното
несъответствие по оформянето на опаковката с разпоредбата на чл. 47, ал. 2, т. 1 от
ППЗОП.
Тук е мястото да се обърне внимание и на това, че непосочването на
Дружествата участници в Обединението представлява порок, който не може да бъде
саниран след изтичане на крайния срок за подаване на офертите, респективно към
датата на тяхното отваряне. Противното би довело до предоставяне на
възможност за повторно подаване на оферта извън установените в Обявлението за
поръчка срокове и в нарушение на основните принципи на ЗОП. Така установеното
несъответствие, е абсолютно основание за отстраняване от участие в процедурата,
като същото не може да бъде санирано и по реда на чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от ППЗОП,
доколкото тези разпоредби са относими единствено към документите, касаещи
личното състояние и критериите за подбор (в този смисъл и Решение № 1227 от
14.11.2019 г. на КЗК по преписка № КЗК-866/2019 г.; Решение № 1080/04.10.2018 г. на КЗК
по преписка № КЗК-728/2018 г., потвърдено с Решение № 1728 от 08.02.2019 г. на ВАС по
адм. д. № 14050/2018 г., IV о., ВАС; Решение № 1098/28.09.2017 г. на КЗК по преписка №
КЗК - 772/796/2017., както и Решение № 3035/12.03.2018 г. по адм. д. № 1002/2018 на ВАС).
Предвид всичко гореизложено, Комисията счита, че за нея не съществува друга
правна възможност, освен тази да предложи Участника за отстраняване от
процедурата, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 1 от
ППЗОП и Раздел IV, т. 1 от Указанията за участие в процедурата.

10. „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1137 от 08.06.2020
г., подадена за участие по обособена позиция №2 на провежданата процедура
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника,
Комисията
констатира
следните
непълноти,
пропуски
и
несъответствия:
1. Във всички полета от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни
присъди“, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, както и в по-голяма част от тези на Раздел В „Основания,
свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, в
които се съдържа въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС?“, Икономическият оператор е отбелязал отговор „да“,
посочвайки в поле „URL“ линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния орган, поддържащ отделни национални бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, но едновременно с това, всяко съответно поле „Код“, е
оставено непопълнено.
Липсата на информация във визираното поле („код“) води и до липса на
значение и неизползваемост на останалата предоставена информация, по причина на
това, че единствено посредством предоставянето на конкретен код, Комисията би
могла да провери верността на всяко съответно от декларираните обстоятелства
(особено що се касае до основанията, подлежащи на деклариране в Раздел „А“ от
обсъжданата Част на ЕЕДОП).
2. Както бе посочено и в предходната точка, в Част III „Основания за изключване“,
Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“
от ЕЕДОП, на първия от съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно:
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
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плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка
на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“,
Участникът е отбелязал отговор „не“.
Напълно кореспондиращо с така дадения от него отговор е и направеното от
Икономическия оператор отбелязване на следващия въпрос, обективирайки волеизявление,
че информацията, посредством която може да бъде удостоверена верността на така
направената от него декларация е публично достъпна безплатно от база данни в
държава-членка на ЕС.
В продължение, в поле „URL“ е вписан линк към официалната Интернет страница на
Национална агенция за приходите, като в последното, относимо към обсъждания въпрос
поле, носещо заглавие „Издаден(о) от“, Икономическият оператор е вписал следното:
„Национална агенция по приходите. Информационен тел. на НАП - 070018700“, която
информация е напълно вярна, но непълна, по причина на това, че и в двете визирани
полета, Участникът е пропуснал да направи препратка към Общината по своето
седалище и това на Възложителя.
Предвид посоченото и на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в обсъжданите
полета трябва да бъде вписана освен информация за Национална агенция за приходите
(като орган, удостоверяващ наличието или липсата на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и
лихвите по тях към държавата), така също и за Столична община, в качеството ѝ на
компетентен орган, който предоставя информация за наличието или липсата на
дължими от Дружеството местни данъци, предвид, че именно това е общината по
местоседалище на Възлагащия орган и на Участника (по смисъла на цитираната
разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗОП).
3. За доказване съответствие с поставените от Възложителя минимални изисквания
за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за
подбор, разписани в Раздел III.1.1., т. 2.1. и т. 2.2. от Обявлението за поръчка, съответно – в
Раздел III, т. 3.2.1. и т. 3.2.2. от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на
валидна регистрация (вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в
аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за
изпълнение на строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с
настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), в първото (дясно)
поле на Раздел „А“ от Част IV на ЕЕДОП, Участникът е направил позоваване на
Централния професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за
изпълнение на обекти от: (1) втора група, строежи от първа до четвърта категория и
(2) четвърта група, строежи от първа до пета категория, по смисъла на ПРВВЦПРС.
За удостоверяване верността на така декларираните от него обстоятелства се е
позовал на конкретни идентифицирани с номерата им Удостоверения, а именно: № II-TV
005276 – за първия от двата удостоверителни документа, съответно: № IV-TV 008690 –
за втория от тях.
Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал.
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка
на данните и информацията, публично оповестени в ЦПРС, поддържан от Камарата на
строителите
в
Р.
България
по
партидата
на
Дружеството
(https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16330), в резултат от която установи
следното:
Съобразно решенията, обективирани в Протокол №1085 от 30.11.2017 г., „Инмат
София“ ЕООД действително е вписано в ЦПРС и то за изпълнение на обекти от
всички групи, включително и за: (1) втора група (обекти на транспортната
инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС), строежи от първа до
четвърта категория и (2) четвърта група (обекти на благоустройствената
инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
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съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС), строежи от първа до пета категория, само
че за удостоверяване верността на посочените обстоятелства, на строителя са издадени
Удостоверения с № II – TV006457 - по отношение първата група обекти, съответно с
№ IV–TV010224 – удостоверяващо правоспособността на Дружеството за изпълнение
на обекти от четвърта група.
4. В представения от него в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП
списък, имащ за цел доказване на опита му в изпълнението на „сходни“ с предмета на
възлагане по обособена позиция №2 строителни дейности, Участникът е направил
позоваване на 3 (три) предметно представени обекта, сочени за изпълнени от него в
референтния за процедурата петгодишен период, считано от датата на подаване на
офертата.
При направен преглед по същество на декларираните от самия Икономически
оператор факти и обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за
подбор, утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1
от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в
процедурата и в резултат от съответния обстоен анализ на представените доказателствени
данни в обсъждания списък със „сходно“, по мнение на Дружеството строителство, намира
за установено следното:
Третият, деклариран като изпълнен от „Инмат София“ ЕООД обект, който
обективно попада в обхвата на поставеното от Възложителя условие да е линейна
инженерна мрежа на водоснабдяването и канализацията в населено място, е представен по
следния лаконичен и крайно общ начин, а именно: „Зониране и реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа „кв. Малко Белово““, местонахождение: кв. „Малко
Белово“, гр. Белово, община Белово. Дължина 7 161 м“.
Направено е и уточнение, че Изпълнител на строителството е ДЗЗД Сдружение
„ВиК Белово 2016“, с конкретизация, че „Инмат София“ ЕООД е „водещ съдружник“ във
въпросното Сдружение.
В допълнение са посочени Възложителя на строителството, стойността на соченото
като получено от този Икономически оператор възнаграждение за реализирането на
дейностите, предмет на възлагане, в размер на 862 235,40 лв., без ДДС и периода им на
реализация, като Стопанският субект не е съобразил изискването, поставено от
Възложителя като т. (1) в петото от поясненията, следващо т. 5.1. на Раздел III от
Указанията за участие, наименовано „Доказване“, в резултат от което несъобразяване,
не са индивидуализирани конкретните строителни работи (СМР/СРР), които са
изпълнени от „Инмат София“ ЕООД и които следва да бъдат приети като
идентични или сходни с предмета на обособена позиция №2.
Не се съдържат също така и данни за конкретния, съставен за обекта
Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, поради която
неточност в предоставената ѝ информация, Комисията намира за недоказано (към
момента) от страна на Икономическия оператор, че посочения от него обект може да се
приеме за „изпълнен“, по причина на това, че в третото пояснение, следващо текста на
визираната по-горе т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие, по недвусмислен начин е
указано, че за целите на доказване съответствие с обсъжданото минимално изискване за
технически и професионални способности, „дейностите (строителството), ще се
считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ
е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от
Възложителя“.
Липсата на посочените данни, индивидуализиращи въпросния документ,
удостоверяващ факта на предаване на описания от Участника обект като годен за
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ползване, предпоставя съответно и заключението на настоящия помощен орган за
допуснато от страна на Икономическия оператор неизпълнение и на едно от
изискванията, одобрено от Възложителя и разписано в друго от поясненията към т.
5.1. в Раздел III от Указанията за участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно
което: „при подаването на офертата си, Участникът декларира .................... (4) датата,
на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е
съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за
приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството, или друг документ за предаване и приемане на
строежа от Възложителя/Инвеститора, с ясно посочване на конкретния документ).
***
Прави на следващо място впечатление, че липсва и каквато и да е релевантна
информация какво е било конкретното участие на „Инмат София“ ЕООД при
изпълнението на обсъждания обект (освен като „водещ съдружник“) и кои от
видовете дейности е изпълнил именно този Икономически оператор като Партньор в
ДЗЗД „Сдружение ВиК Белово 2016“, както и дали посочената стойност за
изпълнение на строителството е реализирана само от това Дружество, каквато
именно информация, Възложителят ясно и недвусмислено е указал че трябва
единствено да бъде вписвана в ЕЕДОП.
Отчитайки гореустановените пропуски в предоставените от Икономическия
оператор данни, едновременно с което, ползвайки се от правната възможност, предоставяна
ѝ с нормата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши на самостоятелно основание
проверка на заявените от Дружеството данни, посредством справка в публично
оповестената информация по партидата на Възложителя – Община Белово в Регистъра на
обществените поръчки, в резултат от която установи следното:
Видно от направеното от страна на Общината - Възложител обявяване в Регистъра
на обществените поръчки на Информация за сключен договор, с реф. № 00112-2016-0002 от
24.11.2016 г., изпълнението на дейностите, включващи: „Зониране и реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап“, е възложено с Договор №
АРД - 96 от 23.11.2016 г. и осъществено от ДЗЗД „Сдружение ВиК Белово 2016“ с адрес на
управление в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 85, бизнес сграда „Ситикорп
Билдинг“, ет. 2, офис 2.
Видно от данните, вписани от Възложителя в Раздел VI.5. на посочената
Информация за сключен договор, Партньори в Обединението – Изпълнител на
обсъждания обект (ДЗЗД „Сдружение ВиК Белово 2016“), освен „Инмат София“ ЕООД
са още 3 (три) Дружества, а именно: (1) „Енвайро Клиин“ ЕООД, (2) „Интерхолд“
ЕООД и (3) „Глобал Строй 66“ ЕООД.
Така установеният от Комисията факт, че сочения за изпълнен от Икономическия
оператор договор с горевизирания предмет е реализиран от неперсонифицирано
Обединение (в състава на което освен „Инмат София“ ЕООД са включени и всички
гореизброени други 3 (три) Стопански субекта, без яснота какво е процентното
участие на всяко едно от Дружествата и преди всичко – какъв е предметния обхват
на конкретно изпълняваните от всяко едно от тях дейности от предмета на
възлаганото строителство), напълно логично провокира въпроса доколко
реализираните от настоящия Участник интервенции са сходни с предмета на
възлагане по обособена позиция №2 на настоящата процедура.
Видно на следващо място от обсъжданото Обявление, е и обстоятелството, че
договорената сума за изпълнение на цялостното възлагане е в размер на 862 235,40 лв.,
без ДДС, предвид което, отново по мнение на Комисията е алогично само единият от
четиримата Партньори в състава на ДЗЗД „Сдружение ВиК Белово 2016“ – „Инмат
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София“ ЕООД да е получил като „част“ от тази сума възнаграждение в пълния
размер на така договореното възнаграждение.
В заключение следва да се подчертае, че освен всичко останало, е налице и
несъобразяване от страна на Икономическия оператор с условието, одобрено от
Възложителя в шестото пояснение след т. 5.1. в Раздел III от Указанията за участие в
процедурата (стр. 32), според което „В случаите, в които Участникът декларира
строителни дейности при изпълнението на които е участвал като Партньор в
Обединение или като Подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които
Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните
доказателства“.
5. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано
текста на Раздел III, т. 5.2.2.6., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение
на предложения от него експерт за изпълнение функциите на „Координатор/длъжностно
лице по безопасност и здраве“ – инж. Даниела Цветанова, Участникът се е позовал на
следните данни и информация, относими към допълнителната професионална
квалификация на лицето: „Удостоверение №****, издадено на 22.05.2019 г. за завършен
курс на тема „Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и
координатор по безопасност и здраве по време на строителството“ по програма,
съгласувана с ИА „ГИТ“ и утвърдена от МРРБ, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба
№2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи, издадено от „Строителна
Квалификация“ ЕАД. Валидност на Удостоверението: 23.05.2020 г.“.
Недвусмислено видно от цитираната информация, е обстоятелството, че
притежаваното от експерта Удостоверение е било невалидно към датата на подаване на
оферта на Участника – 08.06.2020 г., което обстоятелство предпоставя липса на
доказано съответствие на инж. Цветанова с поставеното минимално изискване да
притежава валиден документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на
обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на
Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при
работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.).
6. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, Участникът е декларирал, че
притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане Сертификати,
разполагаемостта с които е поставена като минимално изискване за допустимост, както в
текстовете на Раздел III.1.3., т. 3, б. „б“ и т. 4, б. „б“ от Обявлението за поръчка, така и в т.
5.3., б. „б“ и в т. 5.4., б. „б“ от Раздел III на Указанията за участие в процедурата.
По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор
Сертификат – както за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO
9001:2015, така и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния
удостоверителен документ, предметния му обхват, срока му на валидност и
Сертифициращата организация, негов издател.
От декларативно направеното представяне на срока на валидност на всеки от
обсъжданите Сертификати (до 25.06.2020 г.) обаче се установява, че същите тези
удостоверителни документи са били валидни към датата на подаване на офертата,
но към датата на приключване изготвянето на настоящия Протокол, периода им на
важимост е вече изтекъл, което обстоятелство създава несигурност дали и доколко
Участникът все още покрива визираните по-горе минимални изисквания, въведени с
критерия за технически и професионални способности и които са предпоставка за
допустимостта му до следващия етап на процедурата.
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Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които
следва да се представят допълнително, а именно:
1. С цел коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с
изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Икономическият оператор следва да
представи нов ЕЕДОП, като:
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“ на ред „Код“ следва
да посочи конкретния уникален код за достъп до издадено на Управителя на
Дружеството електронно свидетелство за съдимост;
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „Б“ и Раздел „В“ от
съдържанието на документа, на ред „Код“ следва да впише своя Единен
идентификационен код (ЕИК), с който е регистриран в ТРРЮЛНЦ.
2. С цел максимално коректно и в пълнота доказване на съответствие с
нормативното изискване на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да
посочи в отделните полета, относими към съдържащия се в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП
въпрос „Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията
му за плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата
членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на
установяване?“ цялата необходима и релевантна информация, изброявайки всички
органи, които са длъжни да предоставят информация за посочените обстоятелства,
а именно: както Национална агенция за приходите, така и Столична община
(общината по седалище на Възложителя и Участника), едновременно с което следва
да впише и конкретния линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния за удостоверяване на същите тези обстоятелства орган.
3. За да е доказано по недвусмислен начин съответствието на „Инмат София“ ЕООД
с минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, утвърдени като критерии за подбор за целите на процедурата и разписани по
идентичен начин както в Раздел III.1.1, т. 2.1. и т. 2.2. от Обявлението за поръчка, така и в
Раздел III, т. 3.2.1. и т. 3.2.2. от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на
Раздел „А“ от Част IV на представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор
следва да направи ясна индивидуализация на реално притежаваните от него
Удостоверения, доказващи вписването му в ЦПРС за изпълнение на обекти от втора
група, строежи от първа до четвърта категория и от четвърта група, строежи от
първа до пета категория, а именно: № II – TV006457 - по отношение първата група
обекти, съответно с № IV – TV010224 – спрямо втората от тях.
4. С цел яснота, конкретика и пълно съответствие на декларираните от него данни
досежно строителните дейности по извършените от ДЗЗД „Сдружение ВиК Белово 2016“,
Партньор в което е и „Инмат София“ ЕООД“ зониране и реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап с изведената от Възложителя дефиниция
за „сходност“, както и за безспорност при доказване на съответствието си с минималните
изисквания за технически и професионални способности, Участникът, при вписване на
информацията в относимото поле на новопредставяния негов ЕЕДОП, трябва да:
(1) разпише и конкретните, изпълнени само от него като Партньор в
Обединението строителни дейности, (в което число и техния вид) на този именно
обект на строителна интервенция, на който основава професионалния си опит,
спрямо изискванията на Възложителя и за които може да представи съответните
доказателства, посочвайки и тяхната реална стойност;
(2) направи ясно посочване на конкретния Констативен акт (обр. 15) или друг
документ, с който е установена годността за приемането на въпросния строеж - в
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хипотеза, че продължава да основава на този именно обект съответствието си с
конкретно обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.
Едновременно и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се
от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки
законосъобразно възлагане на поръчката, изисква от Икономическия оператор да
представи безспорно/и доказателство/а – удостоверение/я по смисъла на чл. 64, ал. 1,
т. 1 от ЗОП, издадено/и от трети лица, различни от Дружеството, неговите
Партньори в ДЗЗД „Сдружение ВиК Белово 2016“ или от самото Сдружение, от
което/които доказателство/а по недвусмислен начин да е видно, че „Инмат София“
ЕООД е изпълнило на горепосочения обект строителни дейности, които са сходни с
предмета на възлагане по обособена позиция №2 на настоящата процедура, съобразно
изведената от Възложителя дефиниция във второто пояснение към т. 5.1. от Раздел
III на Указанията за участие в процедурата.
5. За да бъде доказано от страна на Участника съответствие с минималното
изискване, въведено с критерия за технически и професионални способности, което е ясно
и недвусмислено обективирано в Раздел III, т. 5.2.2.6., б. „в“ от Указанията за участие в
процедурата, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с
разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и преди всичко, целейки законосъобразно възлагане на
поръчката, указва на „Инмат София“ ЕООД да представи доказателство/а, че
предложеният от него експерт за заемане на позиция „Координатор/длъжностно
лице по безопасност и здраве“, а именно: инж. Даниела Цветанова, притежава
валиден документ - Удостоверение/Сертификат за преминат курс на обучение за
Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба
№2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по
реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.).
Едновременно, всички релевантни данни, доказващи съответствието на
експерта с обсъжданото минимално изискване, трябва да бъдат вписани в съответно
относимото поле на Част IV, Раздел „В“ на новия ЕЕДОП, представян от Участника.
6. Целейки доказване пълно съответствие с минималните изисквания, одобрени от
Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 3, б. „б“ и т. 4, б. „б“ от
Обявлението за поръчка, така и в т. 5.3., б. „б“ и в т. 5.4., б. „б“ от Раздел III на Указанията
за участие в процедурата, едновременно и ползвайки се от правната възможност,
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки същото за необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката, Комисията указва на „Инмат София“ ЕООД да
представи доказателства от които да е видно, че валидността на притежаваните
от него Сертификати за внедрена система за управление на качеството по Стандарт
ISO 9001:2015 и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е
удължена, или е в процес на подновяването им (извършва се процедура на ресертификационен одит), или че притежава нови Сертификати, валидни към датата
на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП.
Едновременно с дадените му в предходния абзац указания, Икономическият
оператор трябва да впише в относимите полета на Част IV, Раздел „Г“ от този нов
ЕЕДОП и актуалния период на валидност на всеки един от обсъжданите
удостоверителни документи.

11. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1138 от
08.06.2020 г., депозирана за обособена позиция №1 на Рамковото споразумение
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По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника,
Комисията
констатира
следните
непълноти,
пропуски
и
несъответствия:
1. Във всички полета от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни
присъди“, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, както и в по-голяма част от тези на Раздел В „Основания,
свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, в
които се съдържа въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС?“, Участникът е отбелязал отговор „да“, посочвайки в поле
„URL“ линк към официалната Интернет страница на съответно компетентния орган,
поддържащ отделни национални бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, но едновременно с това, всяко съответно поле „Код“, е оставено
непопълнено.
Липсата на информация във визираното поле („код“) води и до липса на
значение и неизползваемост на останалата предоставена информация, по причина на
това, че единствено посредством предоставянето на конкретен код, Комисията би
могла да провери верността на всяко съответно от декларираните обстоятелства
(особено що се касае до основанията, подлежащи на деклариране в Раздел „А“ от
обсъжданата Част на ЕЕДОП).
2. Както бе посочено и в предходната точка, в Част III „Основания за изключване“,
Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“
от ЕЕДОП, на първия от съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно:
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка
на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“,
Участникът е отбелязал отговор „не“.
Напълно кореспондиращо с така дадения от него отговор е и направеното от
Икономическия оператор отбелязване на следващия въпрос, обективирайки волеизявление,
че информацията, посредством която може да бъде удостоверена верността на така
направената от него декларация е публично достъпна безплатно от база данни в
държава-членка на ЕС.
В продължение, в поле „URL“ е вписан линк към официалната Интернет страница на
Национална агенция за приходите, като в последното, относимо към обсъждания въпрос
поле, носещо заглавие „Издаден(о) от“, Участникът е вписал следното: „Национална
агенция по приходите. Информационен тел. на НАП - 070018700“, която информация е
напълно вярна, но непълна, по причина на това, че и в двете визирани полета,
Участникът е пропуснал да направи препратка към Общината по своето седалище и
това на Възложителя.
Предвид посоченото и на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в обсъжданите
полета трябва да бъде вписана освен информация за Национална агенция за приходите
(като орган, удостоверяващ наличието или липсата на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и
лихвите по тях към държавата), така също и за Столична община, в качеството ѝ на
компетентен орган, който предоставя информация за наличието или липсата на
дължими от Дружеството местни данъци, предвид, че именно това е общината по
местоседалище на Възлагащия орган и на Участника (по смисъла на цитираната
разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗОП).
3. По отношение на определеното от Участника лице за заемане на експертната
позиция на „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Ралица
Питова, не са представени достатъчно данни, способстващи за приемане по безусловен
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начин, че лицето отговаря на едно от утвърдените от Възложителя специфични
минимални изисквания за въпросната експертна позиция, а именно: да притежава
„валиден документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване
контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ “.
Във връзка с така поставеното за целите на процедурата изискване, в относимото
поле на Раздел „В“ в Част IV от ЕЕДОП е направено позоваване на конкретен документ,
описан относително детайлно по следния начин:
„Удостоверение за професионално обучение с рег. №***/13.06.2019г. за успешно
завършено обучение в ЦПО към ВСУ „Л. Каравелов“ с признати компетентности –
„Разширяване на професионалната квалификация за контрол на качеството на СМР и
съответствието на влаганите строителни продукти на изискванията за безопасност член 169 от ЗУТ, специалност „Контрол по качеството на СМР и съответствие на
материалите“ проведено на 13.06.2019 г. (Протокол №19) с форма на обучение-семинар и
продължителност 6(шест) учебни часа, издадено от ЦПО към ВСУ „Л. Каравелов“ –
София“.
Фактът, че липсва деклариране досежно срока на валидност на въпросното
Удостоверение, на което следва да се основава съответствието на експерта,
обосновава извода на Комисията, че е препятствана възможността ѝ за
безпристрастна и обективна преценка отговаря ли инж. Питова на едно от
минималните изисквания, поставено от Възложителя като критерий за подбор и
допустимост в текста на Раздел III, т. 5.2.1.6., б. „в“ от Указанията за участие в
процедурата.
4. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, Участникът е декларирал, че
притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане Сертификати,
разполагаемостта с които е поставена като минимално изискване за допустимост, както в
текстовете на Раздел III.1.3., т. 3, б. „а“ и т. 4, б. „а“ от Обявлението за поръчка, така и в т.
5.3., б. „а“ и в т. 5.4., б. „а“ от Раздел III на Указанията за участие в процедурата.
По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор
Сертификат – както за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO
9001:2015, така и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния
удостоверителен документ, предметния му обхват, срока му на валидност и
Сертифициращата организация, негов издател.
От декларативно направеното представяне на периода на валидност на всеки
от обсъжданите Сертификати (от 26.06.2017 г. до 25.06.2020 г.) обаче се установява,
че същите тези удостоверителни документи са били валидни към датата на подаване
на офертата, но към датата на приключване изготвянето на настоящия Протокол,
периода им на важимост е вече изтекъл, което обстоятелство създава несигурност
дали и доколко Участникът все още покрива визираните по-горе минимални
изисквания, въведени с критерия за технически и професионални способности и които
са предпоставка за допустимостта му до следващия етап на процедурата.
Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които
следва да се представят допълнително, а именно:
1. С цел коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с
изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Участникът следва да представи нов
ЕЕДОП, като:
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- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“ на ред „Код“ следва
да посочи конкретния уникален код за достъп до издадено на Управителя на
Дружеството електронно свидетелство за съдимост;
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „Б“ и Раздел „В“ от
съдържанието на документа, на ред „Код“ следва да впише своя Единен
идентификационен код (ЕИК), с който е регистриран в ТРРЮЛНЦ.
2. С цел максимално коректно и в пълнота доказване на съответствие с
нормативното изискване на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да
посочи в отделните полета, относими към съдържащия се в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП
въпрос „Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията
му за плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата
членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на
установяване?“ цялата необходима и релевантна информация, изброявайки всички
органи, които са длъжни да предоставят информация за посочените обстоятелства,
а именно: както Национална агенция за приходите, така и Столична община
(общината по седалище на Възложителя и Участника), едновременно с което следва
да впише и конкретния линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния за удостоверяване на същите тези обстоятелства орган.
3. В изпълнение на одобреното от Възложителя и задължително за спазване от
Участниците минимално изискване, въведено като критерий за подбор в Раздел III, т.
5.2.1.6., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, едновременно и на основание чл.
67, ал. 5 от ЗОП, Комисията, целейки законосъобразно провеждане на процедурата,
изисква от Участника да представи доказателство/а, че предложения в офертата му
за заемане на позиция „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ експерт,
а
именно:
инж.
Ралица
Питова,
притежава
валиден
документ
Удостоверение/Сертификат за преминат курс за осъществяване контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.
От така представяното/ните доказателство/а следва да е видна датата на
издаване, срока на валидност на документа, неговия предметен обхват и издалата го
институция/организация.
Въпросните данни, релевантни за съответствието на експерта с обсъжданото
минимално изискване, следва да бъдат отразени и в относимото за целта поле на
Част IV, Раздел „В“ в новопредставяния от Дружеството ЕЕДОП.
4. Целейки доказване пълно съответствие с минималните изисквания, одобрени от
Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 3, б. „а“ и т. 4, б. „а“ от
Обявлението за поръчка, така и в т. 5.3., б. „а“ и в т. 5.4., б. „а“ от Раздел III на Указанията
за участие в процедурата, едновременно и ползвайки се от правната възможност,
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки същото за необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката, Комисията указва на „Актив билдинг инк“
ЕООД да представи доказателства от които да е видно, че валидността на
притежаваните от него Сертификати за внедрена система за управление на
качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за управление на околната среда по
Стандарт ISO 14001:2015 е удължена, или е в процес на подновяването им (извършва
се процедура на ре-сертификационен одит), или че притежава нови Сертификати,
валидни към датата на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП.
Едновременно с дадените му в предходния абзац указания, Икономическият
оператор трябва да впише в относимите полета на Част IV, Раздел „Г“ от този нов
ЕЕДОП и актуалния период на валидност на всеки един от обсъжданите
удостоверителни документи.
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12. ДЗЗД „ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“ – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1139 от
08.06.2020 г., подадена за участие по обособена позиция №1 на процедурата
I. Касателно Единния европейски документ, представен от „БИЛДИНГ
КОМФОРТ“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното:
1. Във всички полета от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни
присъди“, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, както и в по-голяма част от тези на Раздел В „Основания,
свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, в
които се съдържа въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС?“, Икономическият оператор е отбелязал отговор „да“,
посочвайки в поле „URL“ линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния орган, поддържащ отделни национални бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, но едновременно с това, всяко съответно поле „Код“, е
оставено непопълнено.
Липсата на информация във визираното поле („код“) води и до липса на
значение и неизползваемост на останалата предоставена информация, по причина на
това, че единствено посредством предоставянето на конкретен код, Комисията би
могла да провери верността на всяко съответно от декларираните обстоятелства
(особено що се касае до основанията, подлежащи на деклариране в Раздел „А“ от
обсъжданата Част на ЕЕДОП).
2. Както бе посочено и в предходната точка, в Част III „Основания за изключване“,
Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“
от ЕЕДОП, на първия от съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно:
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка
на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“,
Икономическият оператор е отбелязал отговор „не“.
Напълно кореспондиращо с така дадения от него отговор е и направеното от
Икономическия оператор отбелязване на следващия въпрос, обективирайки волеизявление,
че информацията, посредством която може да бъде удостоверена верността на така
направената от него декларация е публично достъпна безплатно от база данни в
държава-членка на ЕС.
В продължение, в поле „URL“ е вписан линк към официалната Интернет страница на
Национална агенция за приходите, като в последното, относимо към обсъждания въпрос
поле, носещо заглавие „Издаден(о) от“, Икономическият оператор е вписал следното:
„Национална агенция по приходите“, която информация е напълно вярна, но непълна, по
причина на това, че и в двете визирани полета, този от Партньорите е пропуснал да
направи препратка към Общините по своето седалище и това на Възложителя.
Предвид посоченото и на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в обсъжданите
полета трябва да бъде вписана освен информация за Национална агенция за приходите
(като орган, удостоверяващ наличието или липсата на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и
лихвите по тях към държавата), така също и за Община Велико Търново и за
Столична община, в качеството им на компетентни органи, които предоставят
информация за наличието или липсата на дължими от Дружеството местни данъци,
предвид, че именно това са Общините по местоседалище на „Билдинг Комфорт“
ЕООД и на Възлагащия орган (по смисъла на цитираната разпоредба на чл. 54, ал. 1, т.
3, предл. второ от ЗОП).
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***********************************************************************
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от втория
от Партньорите в Обединението - „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД,
настоящият помощен орган констатира следното:
1. Във всички полета от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни
присъди“, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, както и в по-голяма част от тези на Раздел В „Основания,
свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, в
които се съдържа въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС?“ и този от Партньорите е отбелязал отговор „да“,
посочвайки в поле „URL“ линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния орган, поддържащ отделни национални бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, едновременно с което и той е оставил непопълнено всяко
съответно за така поставените въпроси поле, обозначено с наименованието „Код“.
Както вече Комисията посочи по-горе, липсата на информация във визираното
поле („код“) води и до липса на значение и неизползваемост на останалата
предоставена от Икономическия оператор информация, по причина на това, че
единствено посредством предоставянето на конкретен код, Комисията би могла да
провери верността на всяко съответно от декларираните обстоятелства (особено що
се касае до основанията, подлежащи на деклариране в Раздел „А“ от обсъжданата
Част на ЕЕДОП).
2. Както бе посочено и в предходната точка, в Част III „Основания за изключване“,
Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“
от ЕЕДОП, на първия от съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно:
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка
на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“, и
този от Партньорите е отбелязал отговор „не“.
Напълно кореспондиращо с така дадения от него отговор е и направеното от
Икономическия оператор отбелязване на следващия въпрос, обективирайки волеизявление,
че информацията, посредством която може да бъде удостоверена верността на така
направената от него декларация е публично достъпна безплатно от база данни в
държава-членка на ЕС.
В продължение, в поле „URL“ е вписан линк към официалната Интернет страница на
Национална агенция за приходите, като в последното, относимо към обсъждания въпрос
поле, носещо заглавие „Издаден(о) от“, Икономическият оператор е вписал следното:
„Национална агенция по приходите“, която информация е напълно вярна, но непълна, по
причина на това, че и в двете визирани полета, представителят на „Строй Контрол
Инвест“ ЕООД е пропуснал да направи препратка както към Общината по
седалището на представляваното от него Дружество, така и към тази по седалище
на Възложителя.
Предвид посоченото и на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в обсъжданите
полета трябва да бъде вписана освен информация за Национална агенция за приходите
(като орган, удостоверяващ наличието или липсата на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и
лихвите по тях към държавата), така също и за Столична община, в качеството ѝ на
компетентен орган, който предоставя информация за наличието или липсата на
дължими от Дружеството местни данъци, предвид, че именно това е общината по
местоседалище на Възлагащия орган и на „Строй Контрол Инвест“ ЕООД (по
смисъла на цитираната разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗОП).
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***********************************************************************
III. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „ДЖАМБО 33“ ООД, също Партньор в Обединението,
Комисията констатира следното:
1. По идентичен начин, както и предходните двама Партньори, „Джамбо 33“ ООД
едновременно с дадения от него положителен отговор на съдържащия се във всички полета
от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“, Раздел Б „Основания,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“, както и в по-голяма
част от тези на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси
или професионално нарушение“ въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава - членка на ЕС?“, също е посочил в поле „URL“ линк
към официалната Интернет страница на съответно компетентния орган, поддържащ
отделни национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
едновременно с което, и той е оставил съответното поле „Код“ непопълнено.
С риск да се повтори, Комисията отново държи да отбележи, че липсата на
информация във визираното поле („код“) води и до липса на значение и
неизползваемост на останалата предоставена информация, по причина на това, че
единствено посредством предоставянето на конкретен код, Комисията би могла да
провери верността на всяко съответно от декларираните обстоятелства (особено що
се касае до основанията, подлежащи на деклариране в Раздел „А“ от обсъжданата
Част на ЕЕДОП).
2. Както бе посочено и в предходната точка, в Част III „Основания за изключване“,
Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“
от ЕЕДОП, на първия от съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно:
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка
на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“,
този от Партньорите също е отбелязал отговор „не“.
Напълно кореспондиращо с така дадения от него отговор е и направеното от
Икономическия оператор отбелязване на следващия въпрос, обективирайки волеизявление,
че информацията, посредством която може да бъде удостоверена верността на така
направената от него декларация е публично достъпна безплатно от база данни в
държава-членка на ЕС.
В продължение, в поле „URL“ е вписан линк към официалната Интернет страница на
Национална агенция за приходите, като в последното, относимо към обсъждания въпрос
поле, носещо заглавие „Издаден(о) от“, този Партньор, както и предходно обсъдените
двама, е вписал следното: „Национална агенция по приходите“, която информация, както
вече беше посочено и по-горе, според Комисията е напълно вярна, но непълна, по причина
на това, че и в двете визирани полета, този Икономически оператор също е пропуснал
да направи препратка към Общините по своето седалище и това на Възложителя.
Предвид посоченото и на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в обсъжданите
полета трябва да бъде вписана освен информация за Национална агенция за приходите
(като орган, удостоверяващ наличието или липсата на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и
лихвите по тях към държавата), така също и за Община Велико Търново и за
Столична община, в качеството им на компетентни органи, които предоставят
информация за наличието или липсата на дължими от Дружеството местни данъци,
предвид, че именно това са Общините по местоседалище на „Джамбо 33“ ООД и на
Възлагащия орган (по смисъла на цитираната разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 3, предл.
второ от ЗОП).
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3. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, този от Партньорите е декларирал, че
притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане Сертификати,
разполагаемостта с които е поставена като минимално изискване за допустимост, както в
текстовете на Раздел III.1.3., т. 3, б. „а“ и т. 4, б. „а“ от Обявлението за поръчка, така и в т.
5.3., б. „а“ и в т. 5.4., б. „а“ от Раздел III на Указанията за участие в процедурата.
По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор
Сертификат – както за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO
9001:2015, така и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния
удостоверителен документ, предметния му обхват, срока му на валидност и
Сертифициращата организация, негов издател.
От декларативно направеното представяне на срока на валидност на всеки от
обсъжданите Сертификати (до 16.06.2020 г.) обаче се установява, че същите тези
удостоверителни документи са били валидни към датата на подаване на офертата,
но към датата на приключване изготвянето на настоящия Протокол, периода им на
важимост е вече изтекъл, което обстоятелство създава несигурност дали и доколко
„Джамбо 33“ ООД все още покрива визираните по-горе минимални изисквания,
въведени с критерия за технически и професионални способности и които са
предпоставка за допустимостта му до следващия етап на процедурата.
***********************************************************************
IV. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
четвъртия от Партньорите в Обединението - „КЛ БИЛД“ ЕООД, настоящият
помощен орган констатира следното:
1. В полета второ до шесто (вкл.) от Част III, Раздел А „Основания, свързани с
наказателни присъди“, в тези на Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, както и в по-голяма част от полетата на Раздел В
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“, в които се съдържа въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава - членка на ЕС?“ идентично на останалите трима, и
този от Партньорите е отбелязал отговор „да“, посочвайки в поле „URL“ линк към
официалната Интернет страница на съответно компетентния орган, поддържащ отделни
национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, едновременно с
което и той е оставил непопълнено всяко съответно за така поставените въпроси
поле, обозначено с наименованието „Код“.
Както вече Комисията имаше възможност неколкократно да обърне внимание
във всеки от предходните Раздели, липсата на информация във визираното поле
(„код“) води и до липса на значение и неизползваемост на останалата предоставена
от Икономическия оператор информация, по причина на това, че единствено
посредством предоставянето на конкретен код, Комисията би могла да провери
верността на всяко съответно от декларираните обстоятелства (особено що се касае
до основанията, подлежащи на деклариране в Раздел „А“ от обсъжданата Част на
ЕЕДОП).
2. Както бе посочено и в предходната точка, в Част III „Основания за изключване“,
Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“
от ЕЕДОП, на първия от съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно:
„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за
плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка
на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“, и
този от Партньорите в Обединението е отбелязал отговор „не“.
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Напълно кореспондиращо с така дадения от него отговор е и направеното от
Стопънския субект отбелязване на следващия въпрос, обективирайки волеизявление, че
информацията, посредством която може да бъде удостоверена верността на така
направената от него декларация е публично достъпна безплатно от база данни в
държава-членка на ЕС.
В продължение, в поле „URL“ е вписан линк към официалната Интернет страница на
Национална агенция за приходите, като в последното, относимо към обсъждания въпрос
поле, носещо заглавие „Издаден(о) от“, представителят на „КЛ Билд“ ЕООД е вписал
следното: „Национална агенция по приходите“, която информация е напълно вярна, но
непълна, по причина на това, че и в двете визирани полета, Икономическият оператор
е пропуснал да направи препратка към Общината по своето седалище и това на
Възложителя.
Предвид посоченото и на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в обсъжданите
полета трябва да бъде вписана освен информация за Национална агенция за приходите
(като орган, удостоверяващ наличието или липсата на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и
лихвите по тях към държавата), така също и за Столична община, в качеството ѝ на
компетентен орган, който предоставя информация за наличието или липсата на
дължими от Дружеството местни данъци, предвид, че именно това е общината по
местоседалище на Възлагащия орган и на „КЛ Билд“ ЕООД (по смисъла на
цитираната разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗОП).
***********************************************************************
V. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника – ДЗЗД „ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“, Комисията констатира следното:
1. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и
информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези,
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представени от четиримата
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1 и
т. 2, в Раздел II, т. 1 и т. 2, Раздел III, т. 1, т. 2 и т. 3 и в Раздел IV, т. 1 и т. 2 на
изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган счита за излишно и
ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от
него на всеки от горепосочените Икономически оператори в Раздел I, т. 1 и т. 2, в
Раздел II, т. 1 и т. 2, Раздел III, т. 1, т. 2 и т. 3 и в Раздел IV, т. 1 и т. 2 по-долу в
указателната част на настоящия Протокол, са еднозначно относими и приложими и
за Участника, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и
заключенията на Комисията) неприложими и неважими и за него!
***********************************************************************
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора „БИЛДИНГ КОМФОРТ“ ЕООД данните,
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а
именно:
1. С цел коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с
изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Икономическият оператор следва да
представи нов ЕЕДОП, като:
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- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“ на ред „Код“ следва
да посочи конкретния уникален код за достъп до издадено на Управителя на
Дружеството електронно свидетелство за съдимост;
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „Б“ и Раздел „В“ от
съдържанието на документа, на ред „Код“ следва да впише своя Единен
идентификационен код (ЕИК), с който е регистриран в ТРРЮЛНЦ.
2. За да е налице максимално точно и в пълнота доказване на съответствие с
нормативното изискване на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да
посочи в отделните полета, относими към съдържащия се в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП
въпрос „Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията
му за плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата
членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на
установяване?“ цялата необходима и релевантна информация, изброявайки всички
органи, които са длъжни да предоставят информация за посочените обстоятелства,
а именно: както Национална агенция за приходите, така и Столична община
(общината по седалище на Възложителя) и Община Велико Търново (Общината по
местоседалище на „Билдинг Комфорт“ ЕООД), едновременно с което следва да впише
и конкретния линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния за удостоверяване на същите тези обстоятелства орган.
***********************************************************************
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД данните,
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а
именно:
1. С цел коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с
изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Икономическият оператор следва да
представи нов ЕЕДОП, като:
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“ на ред „Код“ следва
да посочи конкретния уникален код за достъп до издадено на Управителя на
Дружеството електронно свидетелство за съдимост;
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „Б“ и Раздел „В“ от
съдържанието на документа, на ред „Код“ следва да впише своя Единен
идентификационен код (ЕИК), с който е регистриран в ТРРЮЛНЦ.
2. Стремейки се към максимално точно и в пълнота доказване на съответствие с
нормативното изискване на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да
посочи в отделните полета, относими към съдържащия се в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП
въпрос „Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията
му за плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата
членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на
установяване?“ цялата необходима и релевантна информация, изброявайки всички
органи, които са длъжни да предоставят информация за посочените обстоятелства,
а именно: както Национална агенция за приходите, така и Столична община
(общината по седалище на Възложителя и на „Строй Контрол Инвест“ ЕООД),
едновременно с което следва да впише и конкретния линк към официалната
Интернет страница на съответно компетентния за удостоверяване на същите тези
обстоятелства орган.
***********************************************************************
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III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора „ДЖАМБО 33“ ООД данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. С цел коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с
изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Комисията указва и на този от
Партньорите да представи нов ЕЕДОП, като:
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“ на ред „Код“ следва
да посочи конкретния уникален код за достъп до издадено на всеки един от
Управителите на Дружеството електронно свидетелство за съдимост;
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „Б“ и Раздел „В“ от
съдържанието на документа, на ред „Код“ следва да впише своя Единен
идентификационен код (ЕИК), с който е регистриран в ТРРЮЛНЦ.
2. За да е налице максимално точно и в пълнота доказване на съответствие с
нормативното изискване на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и този от Партньорите трябва да
посочи в отделните полета, относими към съдържащия се в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП
въпрос „Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията
му за плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата
членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на
установяване?“ цялата необходима и релевантна информация, изброявайки всички
органи, които са длъжни да предоставят информация за посочените обстоятелства,
а именно: както Национална агенция за приходите, така и Столична община
(общината по седалище на Възложителя) и Община Велико Търново (Общината по
местоседалище на „Джамбо 33“ ООД), едновременно с което следва да впише и
конкретния линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния за удостоверяване на същите тези обстоятелства орган.
3. Целейки доказване пълно съответствие с минималните изисквания, одобрени от
Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 3, б. „а“ и т. 4, б. „а“ от
Обявлението за поръчка, така и в т. 5.3., б. „а“ и в т. 5.4., б. „а“ от Раздел III на Указанията
за участие в процедурата, едновременно и ползвайки се от правната възможност,
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки същото за необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката, Комисията указва на Икономическия оператор
да представи доказателства от които да е видно, че валидността на притежаваните
от него Сертификати за внедрена система за управление на качеството по Стандарт
ISO 9001:2015 и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е
удължена, или е в процес на подновяване (извършва се процедура на ресертификационен одит), или че притежава нови Сертификати, валидни към датата
на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП.
Едновременно с дадените му в предходния абзац указания, Стопанският субект
трябва да впише в относимите полета на Част IV, Раздел „Г“ от този нов ЕЕДОП и
актуалния период на валидност на всеки един от обсъжданите удостоверителни
документи.
***********************************************************************
IV. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора „КЛ БИЛД“ ЕООД данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. За да бъде постигната максимална коректност на предоставяните от него данни и
при пълно съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Комисията
изисква и от „КЛ Билд“ ЕООД да представи нов ЕЕДОП, като:
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- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“ на ред „Код“ следва
да посочи конкретния уникален код за достъп до издадено на Управителя на
Дружеството електронно свидетелство за съдимост;
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „Б“ и Раздел „В“ от
съдържанието на документа, на ред „Код“ следва да впише своя Единен
идентификационен код (ЕИК), с който е регистриран в ТРРЮЛНЦ.
2. Стремейки се към максимално точно и в пълнота доказване на съответствие с
нормативното изискване на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП и този Партньор (както това беше
указано и по отношение на останалите трима), трябва да посочи в отделните полета,
относими към съдържащия се в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП въпрос „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци,
както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“ цялата необходима и
релевантна информация, изброявайки всички органи, които са длъжни да предоставят
информация за посочените обстоятелства, а именно: както Национална агенция за
приходите, така и Столична община (Общината по седалище на Възложителя и на
„КЛ Билд“ ЕООД), едновременно с което следва да впише и конкретния линк към
официалната Интернет страница на съответно компетентния за удостоверяване на
същите тези обстоятелства орган.
***********************************************************************
V. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника – ДЗЗД „ТРИАДИЦА КОМФОРТ 2020“ данните,
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а
именно:
1. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци,
които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните
Партньори в състава му и обсъдени от настоящия помощен орган в Раздел I, т. 1 и т. 2, в
Раздел II, т. 1 и т. 2, Раздел III, т. 1, т. 2 и т. 3 и в Раздел IV, т. 1 и т. 2 от
констативната част на настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени от
Комисията на „Билдинг комфорт“ ЕООД (Раздел I, т. 1 и т. 2 по-горе), на „Строй
Контрол Инвест“ ЕООД (Раздел II, т. 1 и т. 2 по-горе), на „Джамбо 33“ ООД (Раздел
III, т. 1, т. 2 и т. 3 по-горе) и на „КЛ Билд“ ЕООД (Раздел IV, т. 1 и т. 2 по-горе),
важат напълно еднозначно и за Участника – ДЗЗД „Триадица Комфорт“, съответно
той трябва да съобрази същите, като отрази променените/допълнените/новите
данни в представен от него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне
на изисканите от Комисията документални доказателства, с които следва да се
докаже достоверността на отделни декларирани факти и обстоятелства.

13. „СТАНДАРТ ГРУП“ ДЗЗД - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1140 от 08.06.2020 г.,
подадена за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1 на
Рамковото споразумение
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД – Партньор в Обединението,
Комисията констатира следното:
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1. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, на всеки един от
съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно: „(1) „Икономическият оператор
извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци, както в
страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“ и (2) „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“, Партньорът „Нов стандарт 2012“ ЕООД е отбелязал отговор „не“.
Напълно кореспондиращо с така дадените от него отговори е и направеното от
Икономическия оператор отбелязване, че информацията, посредством която може да бъде
удостоверена верността на така направените от него декларации е публично достъпна
безплатно от база данни в държава-членка на ЕС.
В продължение (в поле „URL“) са вписани съответните линкове към официалните
Интернет страници на административните органи, които могат да предоставят въпросната
информация, а самите тези органи са персонифицирани в поле „Издадено от“.
Въпреки видната прецизност от страна на този от Партньорите, Комисията
констатира, че във всяко относимо към обсъжданите въпроси поле „Код“, вместо да
впише Единния си идентификационен код (ЕИК), Икономическият оператор е
индивидуализирал съответните видове документи, посредством които се
удостоверява декларираната от Дружеството липса спрямо него на данъчни
задължения, респ. такива за социалноосигурителни вноски.
2. За предложения експерт по част „ОВК” – инж. Николай Жечев, в относимото
поле на Раздел „В“ от Част IV на обсъждания негов еЕЕДОП, този от Партньорите
декларативно е представил следната информация, касаеща придобитата от лицето
професионална компетентност (по смисъла на понятието, вложено в дефиницията на §2, т.
41 от ДР на ЗОП), а именно:
„Притежава Диплома за висше образование с рег. №…….*/1984 г. за придобиване
на образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Промишлена
топлотехника“ и професионална квалификация „Машинен инженер“, издадена от ВМЕИ
„В. И. Ленин“, гр. София.
Професионален опит по признатата му специалност:
- 01.1987 г. – 10.1991 г. – Т.П.О. В. Търново – Инженер,
- 10.1991 г. – 11.1994 г. – „ВТ - проект“ ЕООД – Инженер,
- 04.1995 г. – 01.2006 г. – „ЕТ „Климатоп – Николай Жечев“– Управител,
- 01.2006 г. – на свободна практика.
Притежава опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на следните обекти:
„Реконструкция на сградите на СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена с внедряване на мерки за
енергийна ефективност“ и на обект „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и
изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи
мерки и изграждане на достъпна среда в сградатана ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, вкл.
благоустрояване на дворни площи и осъществяване на авторски надзор в рамките на
проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“.
При анализ на така декларираните за предложения експерт данни и
информация, Комисията приема, че със същите се доказва както изискуемата
професионална квалификация, която трябва да притежава лицето, предложено за
позицията на Експерт по част „ОВК“, така и придобит от него специфичен опит,
съответстващ на конкретно поставените от Възложителя условия за допустимост,
едновременно с което счита, че не е доказано по безспорен начин съответствие с
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останалото минимално изискване, касаещо придобит от инж. Жечев опит по
признатата му специалност, сочена, че е с професионална насоченост „Промишлена
топлотехника“.
Конкретните мотиви за така изтъкнатите свои заключения, Комисията
основава на следните, установени от нея факти, а именно:
(1) отчитайки посочените данни, според които в определени времеви диапазони,
експертът е бил „Инженер“ в „Т.П.О. В. Търново“ и във „ВТ - проект“ ЕООД, респ. е бил
„на свободна практика“, Комисията намира за недвусмислено видна липсата на
достатъчно релевантна информация, касателно конкретно изпълняваните функции,
отговорности и действително осъществявани от инж. Жечев дейности, както и в
каква сфера на професионална компетентност са били предоставяните от него
„инженерни“ услуги в посочените две Дружества, респ. предметната насоченост на
експертни познания и опит, престирани при работата си и като лице без конкретен
работодател (работещо на „свободна практика“), за да може тя по обективен и
безпристрастен начин да съотнесе същите към признатата на лицето специалност –
„Промишлена топлотехника“.
(2) що се касае за останалия период от време, в който е посочено, че експертът
работи повече от десет години като „Управител“, Комисията държи да обърне
внимание на следното, трайно установено в практиката положение, според което
обстоятелството, че едно лице е назначено на длъжност „Управител“, указва, че от
същото се изисква да „управлява“ конкретното Дружество, както и че поради своето
естество длъжността не включва в съдържанието си осъществяването на чисто
експертни функции, т. е. от факта, че едно лице е Управител на дадено Дружество,
може да се направи извода, че същото има управленски опит, но не и професионален
експертен опит в конкретна сфера на обществени отношения, изискваща специфична
компетентност, каквато в случая е изискуемата негова експертиза като инженер със
специалност „Промишлена топлотехника“.
В резултат на така установените от нея пропуски и непълноти в
предоставената от Участника информация, Комисията счита, че по отношение на
нея липсват обективни предпоставки и безусловни доказателствени данни, че по
отношение на инж. Жечев е доказано съответствие с второто от минималните
изисквания за позицията на Експерт по част „ОВК“, обективирано в Раздел III, т.
5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, а именно: придобит минимум
3 (три) години професионален опит по признатата му специалност, която, както
многократно беше посочено по-горе, съобразно декларацията в ЕЕДОП, е
„Промишлена топлотехника“.
Колкото до следващите данни, касаещи конкретно посочените два обекта, при
изпълнението на който е декларирано, че инж. Жечев е изпълнявал дейности „по част
„ОВК“, извършеният от Комисията преглед и анализ по същество на отразените в
тях факти, обосновава изразеното и по-горе нейно заключение, че същите безспорно са
релевантни спрямо придобития от експерта специфичен опит именно като експерт
по част „ОВК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно
обновяване на строежи в областта на сградното строителство, но по причина на
това, че по отношение на същите тези обекти не са посочени конкретни времеви
периоди на изпълнението им, Комисията счита, че и тази информация не е в
състояние да промени изразеното по-горе становище за недоказано съответствие с
минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ от
Указанията за участие в процедурата.
***********************************************************************
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II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
„МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира
следното:
1. Във всички полета от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни
присъди“, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, както и в по-голяма част от тези на Раздел В „Основания,
свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, в
които се съдържа въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава - членка на ЕС?“, Икономическият оператор е отбелязал отговор „да“,
посочвайки в поле „URL“ линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния орган, поддържащ отделни национални бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, едновременно с което, всяко съответно поле „Код“, е
оставено непопълнено.
Липсата на информация във визираното поле („код“) води и до липса на
значение и неизползваемост на останалата предоставена информация, по причина на
това, че единствено посредством предоставянето на конкретен код, Комисията би
могла да провери верността на всяко съответно от декларираните обстоятелства
(особено що се касае до основанията, подлежащи на деклариране в Раздел „А“ от
обсъжданата Част на ЕЕДОП).
2. След анализ на данните, вписани в относимото поле на Раздел „В“ в Част IV на
обсъждания ЕЕДОП по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и
отговорностите, следващи от експертната позиция на „Ръководител обект“ – инж.
Валентина Кънева, Комисията намира, че липсва ясна, пълна и безспорна информация,
способстваща за доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че
така посоченият експерт отговаря на едно от минималните изисквания, утвърдено
от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в
процедурата.
Съобразно общото изискване на т. 5.2. в същия Раздел III от Указанията за участие,
Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на
Рамковото споразумение инженерно-технически състав, притежаващ необходимата
професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане и пряко
ангажиран за изпълнението на строителството, предмет на обособената позиция, за
изпълнението на която участва Икономическия опертор, в което число и Ръководител
обект, по отношение на придобития от когото професионален опит по признатата му
специалност, в горепосочената т. 5.2.1.1., б. „б“ е поставено изискване да е за период от не
по-малко от 5 (пет) години.
Установимо от декларираните в разглежданото поле на Част IV, Раздел „В“ от
ЕЕДОП данни за предложеното за Ръководител обект лице, е завършено от нея през 1990 г.
във ВИАС висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалност „Промишлено и гражданско строителство - конструкции“, с призната
професионална квалификация „Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство - конструкции“.
По отношение на професионалния опит, твърдян от Участника, че е по
придобитата от експерта специалност, в същото поле на ЕЕДОП е направено
деклариране на следните данни и информация, цитирани дословно и съответно
коментирани от настоящия помощен орган за тяхната относимост към посоченото по-горе
минимално изискване, а именно:
„Професионален опит по специалността – над 5 години, както следва:
- „Бобал Бояджиев“ ООД – на длъжност инвеститорски контрол от 28.11.2013 г.
до 19.02.2018 - общо 4 г., 2 м. и 11 дни. Изпълнява функциите на ръководител обект.
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- „Стройгруп Интернешънъл“ ЕООД - длъжност технически ръководител от
21.02.2018 г. до 19.09.2018 г. – общо 6 м. и 26 дни. Изпълнява функциите на ръководител
обект.
- „Медия интер груп“ ЕООД – длъжност инженер строителен от 05.09.2019 г. до
сега общо – 9 м. Изпълнява функциите на ръководител обект“.
При направения от нея експертен анализ на цитираната информация,
предоставена от Икономическия оператор, касателно този от предложените от него
експерти, включен в инженерно-техническия състав на Обединението – Участник,
Комисията счита, че по отношение на нея липсват обективни предпоставки,
способстващи да приеме без резерви и съмнения убедеността на този Стопански
субект, че спрямо обсъждания негов експерт е налице доказване на съответствие с
въпросното изискване за придобит професионален опит по признатата ѝ специалност
за конкретно изискуемия времеви период от 5 (пет) години.
Това си заключение, Комисията основава на първо място на предоставената от
самия Икономически оператор информация, според която инж. Кънева повече от 4
години е осъществявала едновременно контролни функции, бидейки назначена на
длъжност „инвеститорски контрол“ (без дори и най-малка яснота за вида на
контролираните обекти), съвместявайки ведно с тях задълженията на „ръководител
обект“. Несъмнено видна от така цитираните данни е липсата на каквато и да е
връзка между заеманите от лицето длъжности и изпълнявани в обхвата им
контролно – ръководни функции и задължения с признатата ѝ специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
На следващо място, видно от останалата цитирана информация, по
отношение на нито една от въпросните изпълнявани от инж. Кънева длъжности
„Технически ръководител“ и „Инженер строителен“ не са релевирани никакви
обективни, ясни и несъмнени данни, досежно конкретно изпълняваните от лицето
функции, нито за вида на обектите, респ. конкретните строителни интервенции, при
изпълнението на които експертът е упражнявала функциите на въпросните, заемани
от нея длъжности и преди всичко – относими ли са те към признатата ѝ
специалност „Промишлено и гражданско строителство - конструкции“.
Едновременно, допълнителна неяснота създават и „привнесените“ към всяка
от обсъжданите длъжности, но крайно ирелевантни и нетипични за същите тези
длъжности функции, сочени като изпълнявани от експерта, а именно: „функции на
Ръководител обект“
Предвид обстоятелството, че в предоставяната от него информация, самият
Икономически оператор набляга и явно цели да докаже придобит от предлагания от
него експерт опит на позиция „Ръководител обект“ – условие за допустимост,
поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „в“ от Указанията за участие,
Комисията намира за необходимо да обърне внимание, че несъмненото доказване на
минималното изискване за придобит от експерта специфичен професионален опит не
компенсира липсата на ясна доказателствена информация за покриване от страна на
инж. Кънева на друго от минималните изисквания, важимо към експертната позиция,
за изпълнението на която е предложена, а именно: да е придобила минимум 5 (пет)
години професионален опит по признатата ѝ специалност, която, както
неколкократно беше посочено по-горе не е „Ръководител обект“, а „Промишлено и
гражданско строителство - конструкции“.
В обобщение, Комисията формира и крайния си несъмнен извод, че така
допуснатия от този от Партньорите пропуск, предпоставен вероятно от
отъждествяването (липсата на диференциация) на двете минимални изисквания,
рефериращи към различен професионален опит (по признатата на експерта
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специалност и специфичен опит, определен от спецификата на обектите, предмет на
възлагане), формира извода на Комисията, че е налице неизпълнение на условието,
утвърдено от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в
процедурата.
3. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в
текста на Раздел III, т. 5.2.1.6., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение
на предложения от него експерт за изпълнение функциите на „Отговорник по контрола на
качеството“ – Христо Сербезов, този от Партньорите се е позовал на следните данни и
информация, относими към допълнителната професионална квалификация на лицето:
„Удостоверение №***/19.06.2019 г. за преминат курс на обучение за отговорник по
качеството на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания
за безопасност“ валидно до 20.06.2020 г., издадено от КСБ“.
Недвусмислено видно от цитираната информация, е обстоятелството, че
притежаваното от експерта Удостоверение е било валидно към датата на подаване на оферта
на Обединението, Партньор в състава на което е и „Медия интер груп“ ЕООД, но към
датата на приключване изготвянето на настоящия Протокол, посоченият документ не
съдържа вилидна информация, досежно притежавана от г-н Сербезов допълнителна
професионална квалификация.
***********************************************************************
III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника – „СТАНДАРТ ГРУП“ ДЗЗД, Комисията констатира следните непълноти,
пропуски и несъответствия:
1. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и
информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези,
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представени от двамата
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 2 и
в Раздел II, т. 2 и т. 3 на изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган
счита за излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че
указанията, дадени от него на всеки от горепосочените Икономически оператори в
Раздел I, т. 2 и в Раздел II, т. 2 и т. 3 по-долу в указателната част на настоящия
Протокол, са еднозначно относими и приложими и за Участника, което
обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и заключенията на Комисията)
неприложими и неважими и за него!
***********************************************************************
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на партньора в Обединението – „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД
данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
1. С цел коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с
изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, този от Партньорите следва да представи
нов ЕЕДОП, като при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „Б“ от
съдържанието на документа, освен отбелязването на отговор „да“ на всеки от
въпросите „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава - членка на ЕС?“, досежно липсата спрямо него на нарушения, свързани със
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задълженията му за плащане на данъци и социалноосигурителни вноски, както в страната, в
която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или Възложителя, на ред
„Код“ следва да впише своя Единен идентификационен код (ЕИК), с който е регистриран
в ТРРЮЛНЦ.
2. Отчитайки установената от нея непълнота в данните, предоставени от
Икономическия оператор по отношение на предложения от него Експерт по част „ОВК“ –
инж. Николай Жечев, Комисията указва на този от Партньорите в Обединението да впише
в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“ от изискания му нов ЕЕДОП, цялата
необходима и релевантна информация, посредством която по безспорен начин да бъде
доказано пълно съответствие с изискванията на Възложителя, утвърдени в Раздел III, т.
5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата за: придобит от посочения негов
експерт минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност,
която за инж. Жечев е „Промишлена топлотехника“.
***********************************************************************
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на партньора „МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП“ ЕООД данните,
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а
именно:
1. С цел коректност на предоставяните от него данни и при пълно съответствие с
изискванията на чл. 67, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Икономическият оператор следва да
представи нов ЕЕДОП, като:
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „А“ на ред „Код“ следва
да посочи конкретния уникален код за достъп до издадено на Управителя на
Дружеството електронно свидетелство за съдимост;
- при попълването на относимите полета в Част III, Раздел „Б“ и Раздел „В“ от
съдържанието на документа, на ред „Код“ следва да впише своя Единен
идентификационен код (ЕИК), с който е регистриран в ТРРЮЛНЦ.
2. За да бъде доказано изпълнение от страна на предложения експерт „Ръководител
обект” – инж. Валентина Кънева на одобреното от Възложителя минимално изискване,
обективирано в текста на т. 5.2.1.1., б. „б“ от Раздел III на Указанията за участие в
процедурата, този от Партньорите следва да представи точни, ясни и неподлежащи на
тълкуване данни и информация, различни от или допълващи вече заявените от него в
първоначалния му ЕЕДОП, но доказващи по безспорен, еднозначен начин пълно
съответствие с условието за придобит от експерта минимум 5 (пет) години
професионален опит по признатата ѝ специалност – „Промишлено и гражданско
строителство - конструкции“.
3. Ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67,
ал. 5 от ЗОП и преди всичко, целейки законосъобразно възлагане на поръчката, Комисията
указва на „Медия интер груп“ ЕООД да представи доказателство/а, че предложеното в
офертата му за заемане на позиция „Отговорник по контрола на качеството“ лице –
Христо Сербезов, притежава валиден към датата на представяне на изисквания му
нов
ЕЕДОП
(на
основание
настоящия
Протокол)
документ
Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат курс за
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания на ЗУТ.
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Едновременно, всички релевантни данни, доказващи съответствието на
експерта с обсъжданото минимално изискване, обективирано в Раздел III, т. 5.2.1.6., б.
„в“ от Указанията за участие в процедурата, трябва да бъдат вписани в относимото
поле на Част IV, Раздел „В“ на новия ЕЕДОП, представян от този от Партньорите в
Обединението - Участник.
***********************************************************************
III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника – „СТАНДАРТ ГРУП“ ДЗЗД данните, информацията
и документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци,
които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните
Партньори в състава му и обсъдени от настоящия помощен орган в Раздел I, т. 2 и в
Раздел II, т. 2 и т. 3 от констативната част на настоящия Протокол, указанията и
изискванията, дадени от Комисията на „Нов стандарт 2012“ ЕООД (Раздел I, т. 2 погоре) и на „Медия интер груп“ ЕООД (Раздел II, т. 2 и т. 3 по-горе), важат напълно
еднозначно и за Участника – „Стандарт груп“ ДЗЗД, съответно той трябва да
съобрази същите, като отрази променените/допълнените/новите данни в представен
от него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне на изисканите от
Комисията документални доказателства, с които следва да се докаже
достоверността на отделни декларирани факти и обстоятелства.

14. „НСК СОФИЯ“ ЕООД - оферта с вх. № РТР20-ТД26-1142 от 08.06.2020 г.,
подадена за обособена позиция №1 на провежданата процедура
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника,
Комисията
констатира
следните
непълноти,
пропуски
и
несъответствия:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4
от ЗОП, Участникът е представил в електронен нередактируем формат, цифрово подписан
ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената
поръчка.
Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица), а не чрез препратка
към номера на преписката, под която процедурата е заведена в поддържания от АОП
Регистър на обществените поръчки, както е направил настоящия Участник.
Действително, направеното от Дружеството позоваване на информацията за
процедурата, оповестена на национално ниво не е неправилна, но се явява неточна и
непълна, с оглед изискванията и указанията за попълване на ЕЕДОП, съдържащи се „под
черта“ в самия документ.
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С оглед посоченото, тук е мястото да се отбележи, че независимо от
обстоятелството, че въпросната информация е систематично разположена в Част I от
ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и
за възлагащия орган или възложителя“, задължението за Икономическия оператор да
попълни изискуемите данни, посочени по-горе, произтича от указанието, дадено в текста
над второто поле от същата част на обсъждания документ, съобразно което
„Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие
че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. В противен
случай тази информация трябва да бъде попълнена от Икономическия оператор“.
Предвид обстоятелството, че Участникът не се е възползвал от възможността да
представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от Европейската
комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на изискуемите данни
в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата формуляр,
подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на „НСК София“ ЕООД с
пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията,
относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление,
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства,
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.
Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата.
Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП,
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въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от
процедурата.
С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори на
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.
Рестриктивният характер на останалите две обстоятелства за лично състояние,
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка,
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за
задължително отстраняване.
4. С цел доказване съответствие с условията и изискванията, одобрени от
Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1. от Указанията за участие в процедурата (основани на
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за задължително
отстраняване), в първото поле на дясната колона в Част III, Раздел Г „Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на
възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на представения от него ЕЕДОП,
Икономическият оператор е декларирал следното:
„За участника, когото представлявам не са налице следните обстоятелства:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а
– 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от
Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между
кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 1,т 2,т.3, т.4, т.5 и т.6 от
ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- не са налице обстоятелства по чл.101, ал.9 и ал.10 от ЗОП;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество;
-обстоятелства по чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителен процесуален
кодекс“.
Независимо от факта, че при изброяването на националните основания за
изключване, Участникът стриктно се е придържал към условията и изискванията за
попълване на ЕЕДОП, подробно разписани в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията
за участие в процедурата, прави впечатление, че акцент е поставен единствено на
факта, че спрямо самия Икономически оператор не са налице обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като липсва аналогична декларация, от която по несъмнен и
недвусмислен начин да се установява, че спрямо самия Управител на „НСК София“
ЕООД не са налице горепосочените основания, които по силата на посочената
императивна норма на ЗОП имат характер на задължителни основания за
отстраняване от процедурата.
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Съгласно действащата разпоредба на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията за
задължително отстраняване по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 на същия член, се отнасят за
лицата, които представляват Икономическия оператор, членовете на управителните и
надзорните му органи, съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв, или съгласно
документите, удостоверяващи правосубектността му.
Едновременно, чл. 40, ал. 1, т. 3, предл. второ от ППЗОП детайлизира, че лицата по
чл. 54, ал. 2 от ЗОП при еднолично дружество с ограничена отговорност са лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ).
С цел яснота и максимално съдействие на Участниците в подготовката на
представяната от тях оферта и преди всичко – за да могат те коректно да попълнят своя
Единен европейски документ за обществени поръчки, в пояснение към т. 2.1. от Раздел III
на Указанията за участие в процедурата (стр. 21 от Указанията), Възложителят в дванадесет
поредни точки също е конкретизирал правните субекти, които по силата на чл. 54, ал. 2
от ЗОП, са задължени в тяхното лично качество и съобразно представителната
функция, която имат спрямо Участника, да декларират наличието на обсъжданите
обстоятелства по отношение на самите тях.
Безспорно от изложеното, следва и заключението на Комисията (изцяло нормативно
основано и подкрепено от цитираните императивни разпоредби на ЗОП), че във
въпросното поле първо на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП следва да се декларира, дали
за Управителя на „НСК София“ ЕООД не са налице основанията за отстраняване по
чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а255а и чл. 256 - 260 от НК или аналогични на тези престъпления в държави членки и
трети страни, както и основанията, нормативно регламентирани в разпоредбите на
чл. 54, ал. 1, т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
Следващата, констатирана от настоящия помощен орган некоректност и
непълнота в декларативно представената информация, вписана в обсъжданото поле на
ЕЕДОП е видна от предпоследния, съдържащ се в него запис, в който Управителят на
Дружеството сочи, че за Участника, когото представлява „не са налице ………..
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
Отново обаче липсва аналогична декларация, от която по несъмнен и
недвусмислен начин да се установява, че спрямо самия Управител на „НСК София“
ЕООД не са налице конкретните основания, които по силата на чл. 69, ал. 1 от
ЗПКОНПИ имат характер на задължителни основания за отстраняване от
процедурата.
Тук е мястото да се обърне внимание, че обсъжданата разпоредба на чл. 69 от
ЗПКОНПИ включва две самостоятелни алинеи, всяка от които регулираща различна
хипотеза на недопустимост до участие в провеждането на обществени поръчки,
насочена към различни правни субекти.
Съгласно разпоредбата на първата алинея на чл. 69 от ЗПКОНПИ, „физическо лице
заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури
за обществени поръчки …….. няма право в продължение на една година от
освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или
юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало
длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице“.
От своя страна пък, втората алинея на обсъжданата разпоредба въвежда забрана за
„участие в процедури за възлагане на обществени поръчки …….. за юридическо лице, в
което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член
на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност“.
Тази именно специфика на обсъжданата норма е несъмнено отчетена от
Възложителя, предвид обстоятелството, че в текста на Раздел III, т. 2.5.2. от Указанията за
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участие в процедурата, по категоричен и непредпоставящ тълкуване начин е поставил
изискване, съобразно което „Не може да участва в процедурата пряко или косвено и
физическо или юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
В продължение, последователно и дословно е направено транспониране на
текстовото съдържание на двете алинеи на чл. 69 от ЗПКОНПИ.
Нещо повече, с цел яснота и максимално съдействие на Участниците в подготовката
на представяната от тях оферта и преди всичко – за коректно попълване на Единния
европейски документ за обществени поръчки, в цитираната и по-горе т. 2.2.1., б. „д“ на
Раздел IV от Указанията за участие в процедурата (стр. 46), Възложителят е указал
следното: „Участникът (Икономическият оператор)…… попълва Част ІІІ, Раздел Г: ……..
предвид обстоятелството, че в ………т. 2.5.2. по-горе (Раздел III), Възложителят е въвел
специфични национални основания за изключване от участие в процедурата, с оглед което,
в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word формат - по обр. №1 (какъвто
именно е разглеждания ЕЕДОП – бел. на Комисията), Участникът трябва да декларира
всяко едно от следните обстоятелства: …………..налице ли са спрямо Участника и/или
представляващото/щите го лице/а обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
Следва да се отбележи също така, че в цитираната, императивна по характера си
разпоредба на обсъждания специален по отношение на ЗОП закон (ЗПКОНПИ), се урежда
конкретна забрана във връзка с участието, съответно представителство на Участник в
процедури по възлагане на обществени поръчки, като посочените в чл. 69 от ЗПКОНПИ
обстоятелства се определят като национални основания за отстраняване. Касае се за
хипотеза, наличието на която съществува в правния мир (независимо че ЗОП изрично не я
посочва като основание за отстраняване) и урежда ситуация, в която е недопустимо
участието на определено лице (физическо или юридическо) в процедура за възлагане на
обществена поръчка, именно по силата на тази императивна забрана на специален закон.
Безспорно от изложеното заключение на Комисията (отново изцяло нормативно
основано и подкрепено от цитираните императивни разпоредби), е че в разглежданото
поле първо на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП следва се декларира, още и дали спрямо
Управителя на „НСК София“ ЕООД са/не са налице основанията за отстраняване по
чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които
следва да се представят допълнително, а именно:
1. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му на първия
абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност на
отразяваните от него данни, следва да има предвид, че номера, под който Обявлението за
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз, е с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в т. 2 от
констативната част по-горе, Икономическият оператор следва коректно и обективно
вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП,
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест
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въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на
Икономическия оператор от участие в процедурата.
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение
съответствието на „НСК София“ ЕООД с изискванията към личното състояние – както
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, одобрени от Възложителя
в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани на
разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен европейски
документ за обществени поръчки, Участникът следва коректно и точно да попълни
последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на
интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно
на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с оглед факта, че наличието
на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, представлява самостоятелно
основание, предпоставящо отстраняването на Дружеството от участие в процедурата.
4. Съобразявайки изложените в т. 4 на констативната част по-горе аргументи на
Комисията, касаещи конкретните правни субекти, по отношение на които е приложима
нормата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, Участникът трябва да декларира в поле първо на дясната
колона в Част III, Раздел „Г“ на новия си ЕЕДОП и дали спрямо Управителя на
Дружеството са или не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1
от ЗОП, във връзка с чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 - 260
от НК или аналогични на тези престъпления в държави членки или трети страни,
като предпоставящи изключване от участие в процедурата.
Едновременно, за да се постигне от страна на Икономическия оператор точно и
коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 2.5.2. от
Указанията за участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не
спрямо представляващото Участника лице основанията за отстраняване, следващи
от императивната забрана на чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III,
Раздел „Г“ от представяния нов ЕЕДОП, задължително трябва ясно и без
възможност за тълкуване, да бъде направена конкретизация по отношение тяхната
приложимост и спрямо Управителя на „НСК София“ ЕООД.
В хипотеза на приложимост на едно или повече от визираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат и конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от Стопанския субект мерки.

15. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – оферта с вх. № РТР20-ТД26-1143 от 08.06.2020
г., подадена за обособена позиция №2 на Рамковото споразумение
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника,
Комисията
констатира
следните
непълноти,
пропуски
и
несъответствия:
1. В предпоследното поле (буква „д“) на Част II, Раздел А „Информация за
икономическия оператор“ на представения от Участника еЕЕДОП, на въпроса
„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени
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социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на
възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен
достъп до национална база данни в съответната държава членка?“ е даден отрицателен
отговор (отбелязана е алтернативата „не“), който отговор е в пълен противовес
както с направеното в следващото поле отбелязване, че съответната документация е
достъпна в електронен формат, като е изписана Интернет страницата на НАП
(https://inetdec.nra.bg/), така и на декларациите на представляващите Дружеството
лица, обективирани в двете последователни полета на Част III, Раздел Б „Основания,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“, съобразно които,
Участникът не е извършил нито нарушения, свързани със задълженията му за плащане на
данъци, нито нарушения, свързани със задълженията му за плащане на
социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и в държавата
членка на възлагащия орган.
Предвид така установената липса на припокриване на волеизявленията, касаещи
нормативно установени с разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП основания, наличието на
които предпоставя задължително изключване (отстраняване) от процедурата, Комисията
счита, че е в обективна невъзможност да кредитира което и да е от тях като
меродавно и достоверно. Именно поради липсата на ясна безспорност в едната или в
другата от противостоящите си декларации, приемането на която и да е от тях, или би
поставило в неблагоприятно отношение Участника, или пък би било дискриминационно за
останалите, коректни във волеизявленията си Икономически оператори.
2. Във всички полета от Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни
присъди“, Икономическият оператор е отбелязал отговор „да“, посочвайки в съответното
поле „Код“ десетсимволни комбинации от букви и цифри, за всяка от които е направено
отбелязване, че представлява конкретния код за достъп, позволяващ извършване на
проверка съдържанието на електронно издадено за всеки от членовете на Съвета на
директорите и на Надзорния съвет на Дружеството свидетелство за съдимост, налично на
Интернет страницата на Министерство на правосъдието (https://cs.mjs.bg).
При извършена от страна на Комисията проверка, ползвайки всеки един от
предоставените от Участника кодове за достъп, беше установено, че този от тях,
посредством който би следвало да може да се направи справка за съдимостта на члена на
Съвета на директорите – г-жа Росица Динева – Георгиева, е невалиден.
3. В Част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП, на първия от
съдържащите се в този Раздел въпроси, а именно: „Икономическият оператор извършил ли
е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в
която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако
е различна от държавата на установяване?“, Участникът е отбелязал отговор „не“.
Напълно кореспондиращо с така дадения от него отговор е и направеното от
Икономическия оператор отбелязване на следващия въпрос, обективирайки волеизявление,
че информацията, посредством която може да бъде удостоверена верността на така
направената от него декларация е публично достъпна безплатно от база данни в
държава-членка на ЕС.
В продължение, в поле „URL“ е вписан линк към официалната Интернет страница на
Национална агенция за приходите, като в последното, относимо към обсъждания въпрос
поле, носещо заглавие „Издаден(о) от“, Икономическият оператор е вписал следното:
„НАП, ТД София Удостоверение за липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 ДОПК“,
която информация е напълно вярна, но непълна, по причина на това, че и в двете
визирани полета, Участникът е пропуснал да направи препратка към Общината по
своето седалище и това на Възложителя.
Предвид посоченото и на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в обсъжданите
полета трябва да бъде вписана освен информация за Национална агенция за приходите
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(като орган, удостоверяващ наличието или липсата на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и
лихвите по тях към държавата), така също и за Столична община, в качеството ѝ на
компетентен орган, който предоставя информация за наличието или липсата на
дължими от Дружеството местни данъци, предвид, че именно това е Общината по
местоседалище на Възлагащия орган и на Участника (по смисъла на цитираната
разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗОП).
4. Основавайки се на извършения от нея преглед и анализ на отразените от
Дружеството данни и информация в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от
разглеждания негов ЕЕДОП, Комисията счита, че същите не удостоверяват по ясен и
безспорен начин, че лицето, определено за заемане позицията на Експерт по част
„Пътна“ – инж. Стела Петрова - Манева отговаря на едно от минималните
изисквания, утвърдени от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.2.2., б. „в“ от Указанията
за участие, а именно: придобит от нея опит като експерт по част „Пътна“ на
минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство
и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни
дейности на линейни инженерни мрежи на транспорта в населени места и
съоръженията към тях.
Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията
заключение, се изразяват в следното:
При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за експерта, се установява, че тя е
строителен инженер с придобита през 1984 г. специалност „Транспортно строителство,
Пътно строителство“ във ВИАС.
По отношение на изискването към специфичния опит на експерта, поставено от
Възложителя и следващо от експертната позиция, за изпълнението на която е предложена
инж. Петрова - Манева, в обсъжданото поле на ЕЕДОП са изнесени следните данни и
информация:
„Специфичен професионален опит:
1. Обект: Път ІІІ-5308 „Калчево - Стефан Караджово“ от км 4+900 до км 8+900 и
от км 8+900 до км 12+000. Позиция: Експерт по част „Пътна“;
2. Обект: Път ІІІ-5503 „Бояджик – Болярско“ от км 20+700 до км 35+300 /стар км
от км 0+000 до км 14+600/ Позиция: Експерт по част „Пътна“.
Прочита и анализа на така представената за лицето информация обосновава
мнението на Комисията, че същата по несъмнен начин удостоверява придобит от
инж. Манева опит като експерт по част „Пътна“ при изпълнението на обекти на
транспортната инфраструктура, но по причина на това, че нито един от
гореизброените обекти не е ситуиран в населено място, а безспорно видно от
цитираното тяхно обозначение като пътища III-ти клас (път ІІІ-5308, респ. път ІІІ5503), са обекти извън територията на регулационните граници на населените места,
настоящият помощен орган счита, че липсват каквито и да е обективни
предпоставки, които да създадат у него каквато и да е, а още по-малко - безспорна
увереност за съответствието на експерта с цитираното по-горе минимално
изискване, разписано от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.2.2., б. „в“ от Указанията за
участие в процедурата, неоспорено, влязло в сила и съответно, на основание чл. 101,
ал. 5 от ЗОП – задължително за спазване и изпълнение.
Нещо повече, от цитираните по-горе данни за специфичния професионален опит,
придобит от предлагания от Участника експерт, е недвусмислено видна и липсата на
каквато и да е информация, досежно вида на строителните интервенции,
изпълнявани на всеки от тези два, крайно абстрактно посочени обекта, който
пропуск се приема от настоящия помощен орган за не по-малко съществен, по причина
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на това, че също води до препятстване възможността за обективна и
безпристрастна преценка съответства ли инж. Петрова - Манева на поставеното от
Възложителя условие за допустимост, относимо към обсъжданата експертна
позиция, а именно: определеният за заемането ѝ експерт да има не само опит като
експерт по част „Пътна“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта на
линейни инженерни мрежи на транспорта в населени места и съоръженията към
тях, но и изпълнените на всеки съответен строеж дейности да са или за
изграждане/ново строителство и/или за рехабилитация и/или за реконструкция и/или
ремонтно-възстановителни дейности.
5. По отношение на експерта, посочен в приложимото поле на Раздел „В“ от Част IV
на ЕЕДОП като член на инженерно-техническия му състав и определен от Участника за
заемане на позицията на Експерт по част „ВиК“ – инж. Даниел Орманков, едновременно
и с цел удостоверяване на придобит от лицето специфичен професионален опит, в същото
това поле на ЕЕДОП са вписани следните данни и информация:
„Специфичен професионален опит:
Обект: „Реконструкция на съществуващ водопроводен клон по ул. „Евтим
Трайчев“, гр. Дупница с о.т. 866 – 949 -2165 – 2161- 2162“ Позиция: Експерт по част ВиК
(Ръководител обект).
Обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа,
ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици:
„Христо Ботев“, „Иван Вазов“, „Орфей“ и „Възрожденска“, по следнните обособени
позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция на водопровода и канал по ул. „Иван
Вазов“, Обособена позиция №2: „Реконструкция на водопровода по ул. „Христо Ботев“,
Обособена позиция №3: Реконструкция на водопровода по ул. „Орфей“ и Реконструкция
на съществуващ водопровод по продължението до кръстовището по ул. „Възрожденска“
Позиция: Експерт по част ВиК (Технически ръководител)”.
Отчитайки горецитираните, декларативно представени от Участника данни,
касаещи специфичния професионален опит на предложения от него експерт,
Комисията намира, че с тях не се доказва по несъмнен и безспорен начин
съответствие на инж. Орманков с минималното изискване, утвърдено от
Възложителя за обсъжданата експертна позиция и одобрено в текста на Раздел III,
т. 5.2.2.3., б. „в“ от Указанията за участие.
Съобразно въпросното изискване за допустимост, предлаганото за позицията
на Експерт по част „ВиК“ лице, трябва да е придобило опит в осъществяването на
дейности не на каква да е експертна позиция, а именно и конкретно като експерт по
част „ВиК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново
строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтновъзстановителни дейности на линейни инженерни мрежи на водоснабдяването и
канализацията в населени места и съоръженията към тях.
Основавайки се на обсъжданото минимално изискване, утвърдено от
Възложителя и съпоставяйки го с цитираната по-горе информация, отразена от
Участника в разглежданото поле на ЕЕДОП, безспорно видно, по мнение на
Комисията е, че от алтернативно направеното отразяване на едновременно заемани
от инж. Орманков по две позиции при изпълнението на всеки от изброените обекти, а
именно: (1) както „Експерт по част ВиК“, така и „Ръководител обект“ на първия
строеж, респ. (2) „Експерт по част ВиК“ и „Технически ръководител“ – при
изпълнение на втория от тях, е налице абсолютна обективна невъзможност (без
недопустимо за нея тълкуване, което да замести действителната воля на
Икономическия оператор), да обоснове извод дали и доколко инж. Орманков е
изпълнявал функции и отговорности именно като Експерт по част „ВиК“ при
реконструкцията на всеки един от гореизброените обекти на техническата
инфраструктура.
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Отчитайки така установената от нея нееднозначност и предпоставяща
възможност за тълкуване информация, предоставена от Участника, Комисията
счита, че по отношение на нея липсват обективни предпоставки и безусловни
доказателствени данни, че по отношение на инж. Даниел Орманков е доказано
съответствие с цитираното минимално изискване, относимо към позицията на
Експерт по част „ВиК“, разписано в Раздел III, т. 5.2.2.3., б. „в“ от Указанията за
участие в процедурата, което, бидейки неоспорено и влязло в сила е задължително за
спазване не само от Участниците (на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП), но и от
настоящия помощен орган.
6. В обсъденото и в предходните точки поле на Част IV, Раздел „В“ на представения
от Участника ЕЕДОП, е направено отразяване, че в предлагания от него инженернотехнически състав, Икономическия оператор е включил и Експерт по част
„Конструктивна“, който експерт, персонално посочен е инж. Николай Зайков.
Предвид обстоятелството, че в утвърдените от него условия по процедурата,
разписани както в Раздел III.1.3., т. 2.2.4. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т.
5.2.2.4. от Указанията за участие в процедурата, Възложителят е изискал като част от
инженерно-техническия екип, определен за изпълнение на дейностите по обособена
позиция №2 да се предложи Експерт по част „Конструкции“, Комисията намира, че
направеното от „Трейс Груп Холд“ АД определяне на позицията, за изпълнението на която
е предвиден инж. Зайков, като такава по част „Конструктивна“, е некоректно и
несъответстващо на едно от минималните изисквания за технически и
професионални способности, одобрени за целите на настоящето възлагане и
оповестени в цитираните по-горе части от Документацията по процедурата.
Отделно от посоченото, основавайки се отново на декларираните от самия Участник
данни, според които експертът е придобил специфичен професионален опит, заемайки
позиция „Експерт по част Конструктивна“ при изпълнението на обект „Пътна връзка за
летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 - о.т. 206 до о.т. 255 - о.т. 226)
до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“, Комисията обосновава извод за
видната липса на релевантност и относимост на този опит на инж. Зайков към
„търсения“ за целите на настоящето възлагане специфичен такъв, по причина на
това, че същият от една страна не е придобит от лицето при изпълнението на
функции и отговорности на позиция „експерт по част „Конструкции“, а от друга –
предвид обстоятелството, че посоченият обект не съответства видово на
поставеното от Възложителя минимално изискване за допустимост, съобразно
което придобития от експерта специфичен опит трябва да е на минимум 1 (един)
изпълнен строителен обект за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация
и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на пътни
съоръжения по смисъла на Глава първа, Раздел 2, чл. 11, предл. първо от „Технически
правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ
Съгласно изчерпателно направеното изброяване във визираната разпоредба
„пътни съоръжения са: мостове, виадукти, естакади, надлези, подлези, тунели,
водостоци, подпорни и декоративни стени, укрепителни и водоотвеждащи устройства и
пречиствателни съоръжения“, какъвто обект (особено що се касае до предл. първо на
цитираната разпоредба), посочената „пътна връзка“, видно не е, с оглед което, дори и
по косвен път, Комисията не би могла и на това основание да приеме за доказан
изискуемия специфичен опит на инж. Зайков, което води до липса на доказано
съответствие както на експерта, така и на самия Участник с посоченото по-горе
минимално изискване, поставено като задължително условие за допустимост в Раздел
III, т. 5.2.2.4., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата.
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7. В относимите и приложими полета на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор е
декларирал, че притежава всеки един от изискуемите за целите на настоящето възлагане
Сертификати, разполагаемостта с които е поставена като минимално изискване за
допустимост, както в текстовете на Раздел III.1.3., т. 3, б. „б“ и т. 4, б. „б“ от Обявлението за
поръчка, така и в т. 5.3., б. „б“ и в т. 5.4., б. „б“ от Раздел III на Указанията за участие в
процедурата.
По отношение на всеки отделен, притежаван от Икономическия оператор
Сертификат – както за внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO
9001:2015, така и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е направена
индивидуализация, посредством посочване на конкретния уникален номер на отделния
удостоверителен документ, предметния му обхват, срока му на валидност и
Сертифициращата организация, негов издател.
От декларативно направеното представяне на периода на валидност на всеки
от обсъжданите Сертификати (от 10.07.2019 г. до 09.07.2020 г.) обаче се установява,
че същите тези удостоверителни документи са били валидни към датата на подаване
на офертата, но към датата на приключване изготвянето на настоящия Протокол,
периода им на важимост е вече изтекъл, което обстоятелство създава несигурност
дали и доколко Участникът все още покрива визираните по-горе минимални
изисквания, въведени с критерия за технически и професионални способности и които
са предпоставка за допустимостта му до следващия етап на процедурата.
Основавайки се на направените от нея констатации, едновременно и на
основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, Комисията указва на Участника данните,
информацията и документите, които следва да се представят допълнително, а
именно:
1. Предвид констатираната от настоящия помощен орган противоречиво дадена
информация, касаеща приложимостта спрямо Дружеството на едно или повече от
отделните задължителни основания за отстраняване, въведени с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 3
от ЗОП, транспонирани и в Раздел III, т. 2.1.2.1. от Указанията за участие в процедурата,
както и с цел установяване налице ли са спрямо Икономическия оператор, или не, едно
или повече от визираните основания за изключване, регламентирани в посочената
императивна разпоредба на ЗОП, Комисията указва на Участника да представи нов
ЕЕДОП, като трябва ясно, недвусмислено и без възможност за каквото и да е
тълкуване сам да посочи коя от двете, направени от него разнопосочни и
противоречащи си декларации следва да се приема за реално съответстваща и
приложима спрямо „Трейс Груп Холд“ АД, а именно: има или не задължения за данъци
и/или социалноосигурителни вноски и ако няма, защо не може да представи
удостоверителен документ за тяхното заплащане.
Едновременно, в хипотеза на приложимост на някое от въпросните
задължителни основания за изключване, императивно установени в цитираната
разпоредба на ЗОП, следва да се посочат и конкретно предприетите от Участника
мерки за надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и
съответно, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни
документи, удостоверяващи така предприетите от Дружеството мерки.
Обратното, в хипотеза на неприложимост на нито едно от обсъжданите
основания, предпоставящи задължително изключване от участие, в предпоследното
поле (буква „д“) на Част II, Раздел А „Информация за икономическия оператор“, следва
да бъде отбелязан отговор „да“.
2. Отчитайки желанието му още на етапа на провеждане на процедурата да
представи доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, спрямо
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всеки отделен от членовете на Съвета на директорите и на Надзорния съвет на „Трейс Груп
Холд“ АД (електронни свидетелства за съдимост), Комисията указва на Участника да
представи валиден код за достъп, посредством който да е възможна проверката за
наличието/липсата на посочените обстоятелства и по отношение на члена на
Съвета на директорите на Дружеството – г-жа Росица Динева – Георгиева.
3. С цел максимално коректно и в пълнота доказване на съответствие с
нормативното изискване на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Икономическият оператор трябва да
посочи в отделните полета, относими към съдържащия се в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП
въпрос „Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията
му за плащане на данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата
членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на
установяване?“ цялата необходима и релевантна информация, изброявайки всички
органи, които са длъжни да предоставят информация за посочените обстоятелства,
а именно: както Национална агенция за приходите, така и Столична община
(общината по седалище на Възложителя и Участника), едновременно с което следва
да впише и конкретния линк към официалната Интернет страница на съответно
компетентния за удостоверяване на същите тези обстоятелства орган.
4. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в т. 4 на констативната
част по-горе, както и с цел доказване наличието на съответствие с изискването на
Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в Раздел III, т. 5.2.2.2., б.
„в“ от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи за
предложения от него Експерт по част „Пътна“ – инж. Стела Петрова - Манева
безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ
тълкуване начин придобит от лицето специфичен опит в извършване на дейности
като експерт по част „Пътна“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за
изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или
ремонтно-възстановителни дейности на линейни инженерни мрежи на транспорта в
населени места и съоръженията към тях.
5. С цел недвусмислено ясно доказване наличие на съответствие с изискванията на
Възложителя, оповестени в Раздел III, т. 5.2.2.3., б. „в“ от Указанията за участие в
процедурата, Участникът следва да представи за предложения от него Експерт по част
„ВиК“ – инж. Даниел Орманков точни, недвусмислени и неподлежащи на тълкуване
данни и информация, различни от или допълващи вече заявените от него в първоначалния
му ЕЕДОП, доказващи по безспорен начин пълно съответствие с условието за
придобит от лицето опит не на каква да е позиция, а конкретно и само като експерт
по част „ВиК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново
строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтновъзстановителни дейности на линейни инженерни мрежи на водоснабдяването и
канализацията в населени места и съоръженията към тях.
6. За да бъде създадена обективна увереност за настоящия помощен орган по
отношение съответствието на предложения експерт – инж. Николай Зайков с изискванията
на Възложителя, оповестени в Раздел III, т. 5.2.2.4., б. „в“ от Указанията за участие в
процедурата, Участникът следва да представи ясни и конкретни данни и информация,
които преди всичко трябва да са релевантни по отношение поставените за целите на
настоящето възлагане минимални условия за допустимост, а именно: придобит от лицето
специфичен опит като експерт, не на каква да е позиция (включително и
неотносимата в случая Експерт по част „Конструктивна“), а конкретно по част
„Конструкции“ на минимум 1 (един) изпълнен строителен обект за изграждане/ново
строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтновъзстановителни дейности на ясно и точно указаните от Възложителя обекти, а
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именно: пътни съоръжения по смисъла на Глава първа, Раздел 2, чл. 11, предл. първо от
„Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на АПИ.
7. Целейки доказване пълно съответствие с минималните изисквания, одобрени от
Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 3, б. „б“ и т. 4, б. „б“ от
Обявлението за поръчка, така и в т. 5.3., б. „б“ и в т. 5.4., б. „б“ от Раздел III на Указанията
за участие в процедурата, едновременно и ползвайки се от правната възможност,
предоставяна ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки същото за необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката, Комисията указва на „Трейс Груп Холд“ АД
да представи доказателства от които да е видно, че валидността на притежаваните
от него Сертификати за внедрена система за управление на качеството по Стандарт
ISO 9001:2015 и за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е
удължена, или е в процес на подновяване (извършва се процедура на ресертификационен одит), или че притежава нови Сертификати, валидни към датата
на представяне на изисквания му нов ЕЕДОП.
Едновременно с дадените му в предходния абзац указания, Икономическият
оператор трябва да впише в относимите полета на Част IV, Раздел „Г“ от този нов
ЕЕДОП и актуалния период на валидност на всеки един от обсъжданите
удостоверителни документи.

16. „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“ ДЗЗД – оферта с вх. № РТР20ТД26-1144 от 08.06.2020 г., подадена за обособена позиция №1 на Рамковото
споразумение
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „БРАНД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕООД – Партньор в
Обединението, Комисията констатира следното:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4
от ЗОП, този от Партньорите е представил в електронен нередактируем формат, цифрово
подписан ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената
поръчка.
Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
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По причина на това, че „Бранд мениджмънт груп“ ЕООД не се е възползвало от
възможността да представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочело попълване на
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на него с
пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. В десетото поле на Част II, Раздел А „Информация за икономическия оператор“ от
разглеждания ЕЕДОП, на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез
пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“, този от
Партньорите не е дал никакъв релевантен и относим спрямо него отговор (не е
отбелязана нито една от двете възможни, алтернативни и взаимноизключващи се
опции – „да“ или „не“).
Така установения пропуск, допуснат от Икономическия оператор, Комисията
счита, че влиза в противовес с декларацията, направена от представляващото
Дружеството лице и обективирана в Част III, Раздел „Б“ на обсъждания ЕЕДОП,
съобразно която „Бранд мениджмънт груп“ ЕООД е изпълнило всички свои задължения,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната,
в която е установено, така и в държавата членка на възлагащия орган.
Отчитайки констатираната липса на припокриване на волеизявленията, касаещи
нормативно установени с разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП основания, наличието на
които предпоставя задължително изключване (отстраняване) от процедурата, Комисията
счита, че е в обективна невъзможност да кредитира което и да е от тях като
меродавно и достоверно.
Нещо повече, именно поради липсата на ясно изразено волеизявление дали
Икономическият оператор може или не да представи удостоверение за извършени
плащания на дължими от него социалноосигурителни вноски и данъци и ако не може –
поради каква причина, еднозначното приемане от страна на настоящия помощен орган за
единствено релевантен дадения в Част III, Раздел „Б“ на ЕЕДОП отговор, би било
дискриминационно спрямо останалите, коректни във волеизявленията си Участници.
3. Стопанският субект не е отговорил на един от въпросите, съдържащи се в Раздел
В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ на Част III от ЕЕДОП, а именно: „Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?“.
Отчитайки обстоятелството, че въпросните обстоятелства, които Икономическият
оператор е пропуснал да декларира представляват основание за отстраняване от
процедурата, бидейки разписани в разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
едновременно с което и определени от Възложителя като задължителна предпоставка за
отстраняване, посредством посочването им както в Раздел VI.3., т. I, подт. (1) от
Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 2.1.2.7. от Указанията за участие в
процедурата, Комисията приема, че и този пропуск в разглеждания ЕЕДОП го прави
непълен и нередовен, респ. подлежащ на корекция.
4. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Икономическият
оператор е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания
за изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като
една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи).
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Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение
на въпросните основания, предвид което счита, че Дружеството не е съобразило и не е
спазило изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, част от т. 2.1.1.1.,
т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие.
Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл. 101, ал. 9 - ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства:
а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 –
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“.
Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК.
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице едно или повече от следните
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63,
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен.
Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината
на стр. 22 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което:
„Липсата по отношение на представлаващото/представляващите Участника лице/а
на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК, както и липсата на извършени от самия Участник нарушения на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ
„Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на
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осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“.
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за
участие).
В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“,
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП)“.
(3) Според следващите условия за допустимост, въведени в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие, Възложителят, основавайки се на конкретни императивни
нормативни разпоредби, по недвусмислен начин е указал, че ще отстрани от участие в
процедурата и лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, като
отново ясно и недвусмислено е подчертал, че „липсата, спрямо Участника на основанията
по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП)“.
(4) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.
Съобразно същите:
„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“.
Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Стопанските субекти), в
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването/отбелязването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата в която се подава)“, както
и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими за всяка обособена позиция от
обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и съобразени от всеки Участник,
независимо за изпълнението на коя от обособените позиции подава оферта“.
От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор), както и евентуално ползваните
от него Подизпълнители и Трети лица, попълват Част ІІІ, Раздел Г: „Специфични
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национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез
използване на осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП
или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма
Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т.
2.4.7.… са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6
от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе (Раздел
III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в
процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word
формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът трябва да
декларира всяко едно от следните обстоятелства:
- налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или
повече от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното
изключение;
- налице ли са спрямо Участника и/или представляващото/щите го лице/а
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Бранд
Мениджмънт груп“ ЕООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по
отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на
ЕЕДОП.
В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6
от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли този от
Партньорите на детайлно изброените условия за лично състояние.
5. В последния абзац на Част VI от обсъждания ЕЕДОП, липсва попълване на
изискуемите данни относно обособената позиция, за изпълнението на която участва
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Стопанския субект, както и за публикацията и обявяването на процедурата в Официален
вестник на Европейския съюз.
***********************************************************************
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
„АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира
следното:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4
от ЗОП, този от Партньорите също е представил в електронен нередактируем формат,
цифрово подписан ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, и този Икономически оператор не е вписал изискуемата информация,
позволяваща недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на
обществената поръчка.
Както вече беше посочено по отношение и на първия Партньор (Раздел I, т. 1 погоре), липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
По причина на това, че и този Партньор не се е възползвал от възможността да
представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от Европейската
комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на изискуемите данни
в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата формуляр,
подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на него с пълно основание
важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната информация в поле
първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. В десетото поле на Част II, Раздел А „Информация за икономическия оператор“ от
разглеждания ЕЕДОП, на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез
пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“, този от
Партньорите също не е дал никакъв релевантен и относим спрямо него отговор (не е
отбелязана нито една от двете възможни, алтернативни и взаимноизключващи се
опции – „да“ или „не“).
По отношение на така установения пропуск, допуснат от Икономическия
оператор, Комисията отново държи да отбележи разбирането си, че същият влиза в
противовес с декларацията, направена от представляващото Дружеството лице и
обективирана в Част III, Раздел „Б“ на обсъждания ЕЕДОП, съобразно която „Арете
Строй“ ЕООД е изпълнило всички свои задължения, свързани с плащането на данъци
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или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установено, така и в
държавата членка на възлагащия орган.
Отчитайки констатираната липса на припокриване на волеизявленията, касаещи
нормативно установени с разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП основания, наличието на
които предпоставя задължително изключване (отстраняване) от процедурата, Комисията
отново отбелязва застъпваното от нея становище, че е в обективна невъзможност
да кредитира което и да е от тях като меродавно и достоверно.
Нещо повече, именно поради липсата на ясно изразено волеизявление дали
Икономическият оператор може или не да представи удостоверение за извършени
плащания на дължими от него социалноосигурителни вноски и данъци и ако не може –
поради каква причина, еднозначното приемане от страна на настоящия помощен орган за
единствено релевантен дадения в Част III, Раздел Б на ЕЕДОП отговор, би било
дискриминационно спрямо останалите, коректни във волеизявленията си Участници.
3. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, и този Икономически
оператор е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания
за изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като
една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи), въпреки което не е
направил никаква конкретизация по отношение на въпросните основания, предвид
което, Комисията счита, че и този от Партньорите не е съобразил и не е спазил
изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, част от т. 2.1.1.1., т.
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие.
Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл. 101, ал. 9 - ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства:
а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 –
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“.
Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК.
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице едно или повече от следните
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно
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постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63,
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен.
Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината
на стр. 22 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което:
„Липсата по отношение на представлаващото/представляващите Участника лице/а
на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК, както и липсата на извършени от самия Участник нарушения на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ
„Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“.
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за
участие).
В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“,
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП)“.
(3) Според следващите условия за допустимост, въведени в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие, Възложителят, основавайки се на конкретни императивни
нормативни разпоредби, по недвусмислен начин е указал, че ще отстрани от участие в
процедурата и лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, като
отново ясно и недвусмислено е подчертал, че „липсата, спрямо Участника на основанията
по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП)“.
(4) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.
Съобразно същите:
„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“.
Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Икономическите
оператори), в допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!!
Липсата на обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез
попълването/отбелязването на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от
формата в която се подава)“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са
относими за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени
и съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените
позиции подава оферта“.
От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор), както и евентуално ползваните
от него Подизпълнители и Трети лица, попълват Част ІІІ, Раздел Г: „Специфични
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез
използване на осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП
или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма
Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т.
2.4.7.… са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6
от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе (Раздел
III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в
процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word
формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът трябва да
декларира всяко едно от следните обстоятелства:
- налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или
повече от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното
изключение;
- налице ли са спрямо Участника и/или представляващото/щите го лице/а
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
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Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Арете строй“
ЕООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.
В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6
от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли и този от
Партньорите на детайлно изброените условия за лично състояние.
4. За доказване съответствие с едно от минималните изисквания за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел
III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел
III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (две)
строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на съответната
обособена позиция, за изпълнението на договорите в обхвата на която участва, в дясното
поле на т. 1а) от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП, този от Партньорите (имащ 55% участие в
Обединението и поел ангажимент да изпълнява СМР/СРР, евентуално възлагани на
Участника в обхвата на Рамковото споразумение), е направил позоваване на 2 (два)
предметно представени обекта.
Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания
ЕЕДОП, по отношение на всеки от изброените от него обекти, Икономическият оператор е
посочил още и отделните строително-монтажни работи, изпълнени в обхвата на всеки
конкретен договор, съответната им стойност, период на изпълнение и конкретния
Възложител на всяко отделно строителство.
При прегледа, съпоставката и анализа на декларираните от „Арете строй“ ЕООД
факти и обстоятелства в обсъждания негов ЕЕДОП, относими към всеки конкретен
строителен обект и имащи за цел доказване верността на декларираното, едновременно с
което и отнесени към изискванията, поставени от Възложителя като критерии за подбор,
Комисията установи следното:
Първият, сочен като изпълнен от Дружеството „сходен“ с предмета на възлагане по
обособена позиция №1 обект, е представен последния начин: „Ремонт на помещения в СУ
„Христо Ботев“, гр. Карнобат по инициатива „Училища на бъдещето“ на Фондация
„Америка за България“, като е декларирано, че изпълнението е „прието“ от Възложителя с
акт обр. 19.
Анализирайки така предоставената информация, Комисията счита, че е налице
предпоставка, препятстваща възможността ѝ без резерви и съмнения да приеме, че
въпросния обект е „изпълнен“, по причина на цитираното декларативно
волеизявление на Икономическия оператор, че за „приемането“ на извършения от него
ремонт е съставен единствено акт обр. 19.
Конкретните мотиви, в защита на този си краен извод, Комисията намира в
следното:
В третото пояснение към т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие в
процедурата, Възложителят изрично е указал, че „дейностите (строителството) се
считат за „изпълнени”, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ
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е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, или друг документ за предаване и приемане на строежа от
Възложителя.
Действително, съобразно цитираното условие, при определяне на това кои
дейности следва да бъдат приемани като изпълнени, Възложителят е допуснал и
такива, за които е съставен и друг, различен от Акт обр. 15 документ, но който
документ трябва да е такъв за предаване и приемане на строежа, какъвто по мнение
на настоящия помощен орган визирания от Икономическия оператор акт обр. 19 не е,
по причина на това, че въпросния протокол (изписан от Стопанския субект с
наименованието на документ по стара, отменена към настоящия момент
нормативна регламентация), не е сред актовете, регламентирани от чл. 7, ал. 3 от
Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, с които се установяват обстоятелства при подготовката,
започването и изпълнението на строителството, респ. няма доказателствена сила в
тази насока, съобразно чл. 1, ал. 4 от цитираната Наредба № 3/31.07.2003 г.
Тук е мястото да се отбележи, че бидейки все още използвани в строителната
практика, предназначението на въпросните протоколи обр. 19 е за отчитане на
извършената работа и то на съответен етап на строителството, но те не са
приемно-предавателни документи, обуславящи задължение на насрещната страна за
плащане по тях, а още по-малко – служат за въвеждане на обекта в експлоатация.
В тази насока, нормата на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3/31.07.2003 г. е
категорична - всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и
приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи,
подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане
и предаване на СМР, се документират от представителите на страните по
сключените договори.
За да имат обвързваща сила, актовете трябва да са съставени в съответствие
с чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/2003 г. и да са от вида, посочен там, едновременно с
което, оформянето им трябва да е от представителите на страните по договора за
строителство, посочени в чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и конкретно индивидуализирани за
всеки вид акт.
В подкрепа на изложените от нея доводи, Комисията държи да обърне
внимание, че в практиката си, Върховният касационен съд на Р. България (ВКС)
приема, че по своята правна същност актове обр. 19 са частни свидетелстващи
документи.
Приема се още, че липсва обусловеност между задължението за подписване на
актове обр. 19 и задължението за плащане на приети СМР, не само поради характера
на тези протоколи като количествени актове за извършени на определен етап
строителни дейности, а не на приемателни актове, но и с оглед условията и реда за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съобразно
цитираната и от настоящия помощен орган Наредба № 3/2003 г. В разпоредбата на
чл. 7 ал. 3 от същата Наредба не е предвидено съставяне на акт обр. 19, поради което
макар и двустранно подписани, следва да се отчита обстоятелството, че по смисъла
на ЗУТ тези актове нямат характера на такива за предаване и приемане на
строителството от Възложителя, (в този смисъл, Решение № 638/24.10.2008 г., по
т.д. № 302/2008 г., ІІ т.о. на ВКС; Определение № 511/24.06.2010 г. по т.д. № 25/ 2010 г., І
т.о. на ВКС и др.).
Както вече Комисията обърна внимание по-горе, ясно разписаното от
Възложителя изискване (важимо за изпълнение и съблюдаване както от
Участниците, така и от настоящия помощен орган) при какви условия, конкретно
декларирани като „идентични“ или „сходни“ строителни дейности ще бъдат
приемани за „изпълнени“, сочи на необходимостта от доказване на няколко
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предпоставки: (1) строежът да е завършен, (2) за него да е съставен Констативен акт
за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ,
(3) с този конкретен акт/документ да е извършено предаване и приемане на строежа
от Възложителя – функции, които нормативната регулация не регламентира по
отношение на невключен в чл. 7, ал. 3 на визираната и единствено относима в случая
Наредба №3/20023 г.
В този именно контекст, тук е и мястото да се посочи, че съгласно чл. 7, ал. 3,
т. 15 от многократно цитирания нормативен акт (Наредба № 3/2003 г.), Акт обр. 15
представлява Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и
се съставя на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ от възложителя, проектантите,
строителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически
правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по
съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета
категория. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето,
упражняващо строителен надзор и с него се извършва предаването на строежа и
строителната документация от строителя на Възложителя. Изрично в
разпоредбата на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е регламентирано, че Акт обр. 15 се издава след
„завършване на строежа“ и с него се удостоверява, че „строежът е изпълнен“
съобразно
одобрените
инвестиционни
проекти,
заверената
екзекутивна
документация, изискванията към строежите и условията на сключения договор.
Отново в посочената законова норма е регламентирано, че с Акт обр. 15 се извършва
предаването на строежа от строителя на Възложителя.
******
Отчитайки така установената от Комисията липса на доказано от
Икономическия оператор пълно съответствие с визираното по-горе минимално
изискване, утвърдено от Възложителя в Раздел III.1.3., т. 1. от Обявлението за
поръчка, съответно разписано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие и
конкретизирано в първото пояснение към същата тази т. 5.1. (което изискване, по
причина на това, че не е оспорено, е влязло в сила и съответно, на основание чл. 101,
ал. 5 от ЗОП, е абсолютно задължително за спазване), води до непълнота както в
ЕЕДОП на този от Партньорите, така и в офертата на Участника, която следва да
бъде отстранена, в хипотеза, че държат Обединението да бъде допуснато до
следващия етап на процедурата.
Въпросното условие за допустимост, с което очевидно от направения по-горе
от Комисията анализ, този от Партньорите (поел ангажимент за изпълнение на
строителството в Рамковото споразумение) не е доказал съответствие, е това през
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил
минимум 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на
обособена позиция №1, а именно: „СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или
ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на сгради
за обществено обслужване в областта на образованието и/или здравеопазването и/или
социалните услуги и/или сгради за административно обслужване, попадащи в обхвата
на т. 1, т. 2, б. „а“ и б. „б“, т. 3 и т. 6 от Приложение № 2 на Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи“, за резултата от което
изпълнение (завършения строеж) по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към
Наредба № 3/2003 г., или друг документ за предаване и приемане на строежа от
Възложителя.
5. По отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и
отговорностите, следващи от експертната позиция на Технически ръководител – инж. Толи
Тихов, целейки удостоверяване придобит от него специфичен професионален опит, в
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полето на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП, са вписани следните данни и
информация:
„Опит като технически ръководител при изпълнението на следните обекти:
1. Допълнителни работи за обновяване и ремонт на настилка на лекоатлетическа
зала, част от спортна зала „Добротица“.
2. „Ремонтни дейности на имоти от жилищния фонд на МО за ВО „Пети
километър“, гр. София, бул. Цариградско шосе“ № 111“ за обособена позиция „VІ-та
позиция: Ремонт на вертикалните канализационни и водосточни щрангове и
системата от пожарни хидранти и противопожарна инсталация във ВО „Пети
километър“.
Отчитайки горецитираните, декларативно представени от Икономическия
оператор данни, касаещи специфичния професионален опит на предложения от него
експерт, Комисията намира, че с тях не се доказва съответствие с едно от
минималните изисквания, поставени от Възложителя към обсъжданата експертна
позиция и одобрено в текста на Раздел III, т. 5.2.1.2., б. „б“ от Указанията за участие
в процедурата.
Съобразно въпросното изискване за допустимост, всяко едно от предлаганите
за позицията на Технически ръководител лица (от изискуемите минимум двама
експерти за същата тази позиция), трябва да е придобило опит именно като
технически ръководител на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
Основавайки се на цитираното минимално изискване, утвърдено от
Възложителя (което, бидейки неоспорено и влязло в сила е задължително за спазване
не само от Икономическите оператори, без значение качеството, в което участват в
процедурата (на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП), но и от настоящия помощен орган) и
съпоставяйки го с информацията, отразена в разглежданото поле на ЕЕДОП,
безспорно видно, по мнение на Комисията е, че спрямо инж. Тихов не е доказан
изискуемия специфичен опит, по причина на това, че упражняването от негова
страна на функции и отговорности като Технически ръководител по време на
обновяването и ремонта на настилката в посочената спортна зала, както и при
ремонта на вертикалните канализационни и водосточни щрангове и системата от
пожарни хидранти и противопожарна инсталация в сградата на военно общежитие
„Пети километър“, не може да се приеме за релевантно на изискуемия конкретно за
целите на настоящата процедура специфичен опит.
Отчитайки дефинициите, съдържащи се в нормите на §5, т. 38 и т. 39 от ДР
на ЗУТ, съобразно които „строежи“ са „надземни, полуподземни, подземни и подводни
сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи,
консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74,
ал. 1 от ЗКН и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни
съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със
и без промяна на предназначението“, а „обект“ е „самостоятелен строеж или реална
част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно
функционално предназначение и идентификатор по ЗКИР“, безспорен също така,
според настоящия помощен орган е факта, че както подовите настилки, така и
елементите на вътрешните сградни инсталации не са нито строителни обекти,
нито строежи в областта на сградното строителство, при изпълнението на каквито
именно, Възложителят изисква да е придобит специфичния опит на предложения
експерт – Технически ръководител.
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6. За изпълнение на отговорностите, произтичащи от изискуемата за целите на
настоящето възлагане позиция на Експерт по част „ВиК”, е посочена инж. Луиза
Бабикян, по отношение на която в относимото поле на т. 6 от Част IV, Раздел „В“ на
представения от Дружеството ЕЕДОП, липсва достатъчно релевантна информация,
досежно придобит от експерта специфичен опит, покриващ минималните
изисквания за въпросната експертна позиция, поставени от Възложителя за целите
на настоящата процедура.
С цел яснота, обективност и безпристрастност в отразяването на направените от нея
констатации, Комисията намира за необходимо да подкрепи този си извод с буквален цитат
на данните и информацията, отразени в обсъжданото поле от ЕЕДОП на „Арете строй“
ЕООД, които са следните:
„Опит в извършвне на дейности по част „ВиК“ на следните обекти:
- Ремонт на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. София, кв.
„Симеоново“, ул. „Момин кладенец“ № 4а;
- Ремонтни дейности на имоти от жилищния фонд на МО за ВО „Пети
километър“, гр. София, бул. Цариградско шосе“ № 111“ за обособена позиция „VІ-та
позиция: Ремонт на вертикалните канализационни и водосточни щрангове и
системата от пожарни хидранти и противопожарна инсталация във ВО „Пети
километър“.
Видно от въпросната информация, предоставена от Икономическия оператор и
относима към опита на предлагания от него експерт, липсва каквато и да е релевантност
на изпълняваните от нея функции по „ремонт на вертикални канализационни и
водосточни щрангове и система от пожарни хидранти и противопожарна
инсталация“ към изискуемия специфичен опит за обсъжданата експертна позиция, за
изпълнението на която е предложена инж. Бабикян, а именно: опит в извършване на
дейности по част „ВиК“ на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи в областта на сградното
строителство.
С риск да се повтори в мотивите си, но целейки яснота и правилно разбиране
от страна на Икономическия оператор изразеното от нея неприемане на изпълнените
от експерта „ремонтни“ дейности на части и елементи от сградна ВиК инсталация,
за „сходни“ с дейностите, определени от Възложителя като релевантни за
формиране изискуемия специфичен опит на лицето, предложено за изпълнение на
функциите и отговорностите, следващи от позицията на експерт по част „ВиК“ и
то за целия четиригодишен период на действие на Рамковото споразумение,
Комисията счита отново за необходимо да обърне внимание, че съобразно посочените
и по-горе легални дефиниции, съдържащи се в текстовете на § 5, т. 38 и т. 39 от ДР
на ЗУТ, „строежи“ са „надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради,
постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи,
консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74,
ал. 1 от ЗКН и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни
съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със
и без промяна на предназначението“, а „обект“ е „самостоятелен строеж или реална
част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно
функционално предназначение и идентификатор по ЗКИР“, в обхвата на нито едно от
които легални определения не попадат обектите (вертикални канализационни и
водосточни щрангове и система от пожарни хидранти и противопожарна
инсталация), сочени като изпълнени от инж. Бабикян, в качеството ѝ на експерт по
част „ВиК“.
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С оглед изложеното и след анализ на представените по-горе за експерт Луиза
Бабикян данни и информация, правейки преценка за тяхната относимост към
одобрените за целите на настоящата процедура, публично оповестени, известни на
участващите Икономически оператори и влезли в сила минимални изисквания за
технически и професионални способности, Комисията намира за установено, че в
резултат от липсата на достатъчна коректност в конкретно сочените като
извършени от експерта дейности по част „ВиК“, но не на какви да е, а на минимум 2
(два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или ремонт
и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на строежи в
областта на сградното строителство, несъмнено по отношение на нея е
обстоятелството, че за инж. Бабикян не е доказано съответствие с минималното
изискване, утвърдено от Възложителя за обсъжданата експертна позиция в Раздел
III, т. 5.2.1.4., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата.
7. При разписване на данните и информацията, касаещи придобита професионална
квалификация от един от експертите, включен в предлагания от този от Партньорите
инженерно-технически състав и определен за изпълнение на функциите и отговорностите,
следващи от позицията на Отговорник по контрола на качеството – арх. Пламен
Трифонов, не са вписани релевантни данни и информация досежно притежавания от
лицето официален удостоверителен документ (диплома или еквивалентен документ),
посредством който се доказват декларираните обстоятелства за придобита от
експерта професионална квалификация.
Така установеният от Комисията пропуск, сочи на несъобразяване от страна на
Икономическия оператор с изискването, поставено от Възложителя в пояснението,
наименовано „Доказване“, следващо критериите за подбор, одобрени с отделните подточки
на т. 5.2. от Указанията за участие, съобразно което: „При подаването на офертата,
Участникът декларира съответствието си ......... само посредством попълване на
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и
професионални способности“, т.6 - когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word. Във визираното поле следва
да се предоставят данни и информация относно: …………. (3) професионалната
квалификация на експертите, съгласно информацията, съдържаща се в притежаваната
от съответното лице диплома за придобито образование - посочват се: номер и дата
на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата…..“.
8. В относимото и приложимо второ поле на Част IV, Раздел Г „Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, този от Партньорите е
декларирал, че притежава изискуемия за целите на настоящето възлагане Сертификат,
удостоверяващ разработена, внедрена и сертифицирана от „Арете строй“ ЕООД система за
управление на околната среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, разполагаемостта с който
документ е поставена като минимално изискване за допустимост, както в текста на Раздел
III.1.3., т. 4, б. „а“ от Обявлението за поръчка, така и в т. 5.4., б. „а“ от Раздел III на
Указанията за участие в процедурата.
Соченият като притежаван от Икономическия оператор Сертификат е
индивидуализиран посредством описание на конкретния му уникален номер, предметния
му обхват, срока му на валидност и Сертифициращата организация, негов издател.
От декларативно направеното представяне срока на валидност на обсъждания
удостоверителен документ – до 31.05.2020 г., обаче се установява, че същият е бил
невалиден и към датата на подаване на оферта на 08.06.2020 г., което обстоятелство
води до липса на доказано съответствие на „Арете строй“ ЕООД с посоченото по-горе
минимално изискване, въведено с критерия за технически и професионални
способности, което е и предпоставка за допустимостта както на този от
Партньорите, така и на самия Участник до следващия етап на процедурата.
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9. В последния абзац на Част VI от представения ЕЕДОП, липсва декларация,
съобразно която лицето, подписало документа и сочещо се за негов автор е дало официално
съгласие Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
предоставена от и за Икономическия оператор в отделните Части и Раздели на
представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на
настоящата процедура.
Липсва също така и попълване на изискуемите данни относно публикацията и
обявяването на процедурата в Официален вестник на Европейския съюз.
Предвид обстоятелството, че във въпросната последна част на ЕЕДОП, който по
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Икономическите
оператори трябва да декларират различни по вид и обхват данни (изброени по-горе),
непопълването на тази Част от документа може да се квалифицира като съществен
пропуск в декларацията на Дружеството, респ. в офертата на Участника.
***********************************************************************
III. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и
редовността на ЕЕДОП, представен от третия от Партньорите в Обединението „АРТСТРОЙ“ ООД, Комисията констатира следното:
1. По отношение и на този от Партньорите, както и спрямо останалите двама,
Комисията установи, че е представил изискуемия на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП Единен
европейски документ за обществени поръчки попълнен по одобрения като част от
Документацията обр. №1. Документът е представен в електронен вид, в нередактируем
формат, цифрово подписан от Управителя на Дружеството – задължено лице по смисъла на
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
По напълно идентичен начин, както и другите Икономически оператори, ЕЕДОПите на които бяха обсъдени по-горе, така и „Артстрой“ ООД не е вписал в първото (сиво)
поле от Част I на своя ЕЕДОП изискуемата информация, позволяваща недвусмислено да
бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Както вече беше посочено по отношение и на останалите двама Партньори (Раздел I,
т. 1 и Раздел II, т. 1 по-горе), липсващата информация, предвид същността на възлаганата
от Кмета на Район Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във
визираното поле на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за
поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на
която информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
По причина на това, че и този Партньор не се е възползвал от възможността да
представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от Европейската
комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на изискуемите данни
в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата формуляр,
подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на него с пълно основание
важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната информация в поле
първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
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2. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията,
относима към декларативно направеното от представителя на „Артстрой“ ООД
волеизявление, което е общо по отношение на четирите различни по същността си
обстоятелства, обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.
Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата.
Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП,
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от
процедурата.
С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори на
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.
Рестриктивният характер на останалите две обстоятелства за лично състояние,
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка,
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за
задължително отстраняване.
4. И този, както и останалите двама Икономически оператори е декларирал в
първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат
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предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, че спрямо него не се
прилагат специфични национални основания за изключване, посочени в
Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една от двете възможни и
взаимно изключващи се алтернативи), но и той не е направил никаква конкретизация
по отношение на въпросните основания.
Предвид установения пропуск, идентичен с този в разгледаните по-горе два ЕЕДОП,
настоящият помощен орган счита също по идентичен начин, че и третият от Партньорите
не е съобразил и не е спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III,
част от т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за
участие.
Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл. 101, ал. 9 - ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства:
а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 –
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“.
Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК.
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице едно или повече от следните
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63,
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен.
Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината
на стр. 22 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което:
„Липсата по отношение на представлаващото/представляващите Участника лице/а
на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК, както и липсата на извършени от самия Участник нарушения на чл. 61, ал. 1, чл.
158

62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ
„Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“.
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за
участие).
В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“,
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП)“.
(3) Според следващите условия за допустимост, въведени в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие, Възложителят, основавайки се на конкретни императивни
нормативни разпоредби, по недвусмислен начин е указал, че ще отстрани от участие в
процедурата и лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, като
отново ясно и недвусмислено е подчертал, че „липсата, спрямо Участника на основанията
по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП)“.
(4) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.
Съобразно същите:
„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“.
Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Икономическите
оператори), в допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!!
Липсата на обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез
попълването/отбелязването на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от
формата в която се подава)“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са
относими за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени
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и съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените
позиции подава оферта“.
От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор), както и евентуално
ползваните от него Подизпълнители и Трети лица, попълват Част ІІІ, Раздел Г:
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т.
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т. 2.4.7.… са посочени императивно установени в чл. 54, ал.
1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в
т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе (Раздел III), Възложителят е въвел специфични национални
основания за изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на
ЕЕДОП, когато се представя в Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е
разглеждания ЕЕДОП), Участникът трябва да декларира всяко едно от следните
обстоятелства:
- налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или
повече от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното
изключение;
- налице ли са спрямо Участника и/или представляващото/щите го лице/а
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Артстрой“
ООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.
В допълнение, Комисията намира, че отново следва да се обърне внимание и на
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6
от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните
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пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли и третия от
Партньорите на детайлно изброените условия за лично състояние.
5. В Част IV, Раздел А „Годност“ на представения от него ЕЕДОП, този от
Партньорите неправилно е попълнил дясната колона на т. 2 от документа, при все че в
лявата колона на същата точка по ясен и недвусмислен начин е указано, че полето е
относимо само „при поръчки за услуги“, по причина на което попълването му е
неотносимо към поставените от Възложителя изисквания към този от критериите за
подбор в провежданата процедура за възлагане на строителство.
***********************************************************************
IV. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника – „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“ ДЗЗД, Комисията констатира
следните непълноти, пропуски и несъответствия:
1. В полето на Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП, съдържащо въпрос „Икономическият
оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други
икономически оператори?“, е даден отрицателен отговор (отбелязана е
алтернативата „не“).
Предвид обстоятелството, че Участникът – „Сградостроителство Триадица“ ДЗЗД е
неперсонифицирано лице, създадено посредством обединяване усилията, техническите и
финансови ресурси на три Търговски дружества, поставили си обща цел – участие в
настоящата процедура и определяне на Обединението за Потенциален Изпълнител на
дейностите, подлежащи на бъдещо възлагане по първата от обособените ѝ позиции, така
даденият отговор в обсъжданото поле на ЕЕДОП не кореспондира с посочения негов
правен статут на „участваща група“ и е обективно неверен.
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и
информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези,
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представени от тримата
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1,
т. 2 и т. 4, в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 и в Раздел III, т. 1
и т. 4 на изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган счита за
излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че указанията,
дадени от него на всеки от горепосочените Икономически оператори в Раздел I, т. 1,
т. 2 и т. 4, в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 и в Раздел III, т. 1
и т. 4 по-долу в указателната част на настоящия Протокол, са еднозначно относими
и приложими и за Участника, което обстоятелство обаче не ги прави
(констатациите и заключенията на Комисията) неприложими и неважими и за него!
***********************************************************************
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на партньора в Обединението – „БРАНД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“
ЕООД данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
1. Ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП, Комисията указва на този от Партньорите да представи нов ЕЕДОП, попълнен в
частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и
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обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че Обявлението за
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Предвид установената от Комисията нееднозначно представена информация,
касаеща приложимостта спрямо Дружеството на едно или повече от отделните
задължителни основания за отстраняване, въведени с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
транспонирани и в Раздел III, т. 2.1.2.1. от Указанията за участие в процедурата, както и с
цел установяване налице ли са спрямо Икономическия оператор, или не, едно или
повече от визираните основания за изключване, регламентирани в посочената
императивна разпоредба на ЗОП, Комисията указва на „Бранд мениджмънт груп“
ЕООД ясно, недвусмислено и без възможност за каквото и да е тълкуване сам да
посочи както в Част II, Раздел „А“, поле десето, буква „д“, така и в първото поле на
Част III, Раздел „Б“ на изискания му нов ЕЕДОП, коя от двете алтернативи следва да
се приема за реално съответстваща и приложима спрямо него – има или не
задължения за данъци и/или социалноосигурителни вноски, респ. може ли да
представи удостоверителен документ за тяхното заплащане.
В случай, че Дружеството действително е изпълнило всички свои задължения,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, но е налице пречка
за представяне на такъв документ, следва конкретно и точно да се посочи причината
за това.
Обратното, в хипотеза на приложимост на някое от въпросните основания за
изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата нормативна
уредба, следва да се посочат и конкретно предприетите от Дружеството мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи тези мерки.
3. За да бъде създадена категорична увереност за Комисията налице ли е
съответствие на Икономическия оператор с изискванията за лично състояние, включително
и по отношение на условията, съдържащи се в разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
трябва да бъде отговорено по ясен и недвусмислен начин на въпроса, съдържащ се в петото
поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“ на Част III от ЕЕДОП, а именно: дали е сключил споразумения
с други Икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията.
4. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие
в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо „Бранд
Мениджмънт груп“ ЕООД и/или представляващото го лице, едно или повече от
основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т.
1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т.
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по
отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и представляващото го
лице.
За целта, Икономическият оператор трябва да декларира:
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- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече
от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Икономическият оператор е регистриран в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се
посочва конкретното изключение;
- налице ли са спрямо Дружеството и/или представляващото го лице
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от Стопанския субект мерки.
5. Икономическият оператор трябва да представи изискуемия му нов ЕЕДОП
попълнен изцяло в Част VI, с всички необходими данни, в което число и за обособената
позиция, за изпълнението на която участва, както и правейки препратка към публикацията
и обявяването на процедурата в Официален вестник на Европейския съюз.
***********************************************************************
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на партньора „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. Ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП, Комисията указва и на този от Партньорите да представи нов ЕЕДОП, попълнен
в частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и
обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че Обявлението за
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
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2. Предвид установената от Комисията нееднозначно представена информация,
касаеща приложимостта спрямо „Арете строй“ ЕООД на едно или повече от отделните
задължителни основания за отстраняване, въведени с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
транспонирани и в Раздел III, т. 2.1.2.1. от Указанията за участие в процедурата, както и с
цел установяване налице ли са спрямо Икономическия оператор, или не, едно или
повече от визираните основания за изключване, регламентирани в посочената
императивна разпоредба на ЗОП, Комисията указва и на този от Партньорите ясно,
недвусмислено и без възможност за каквото и да е тълкуване сам да посочи както в
Част II, Раздел „А“, поле десето, буква „д“, така и в първото поле на Част III, Раздел
„Б“ на изискания му нов ЕЕДОП, коя от двете алтернативи следва да се приема за
реално съответстваща и приложима спрямо него – има или не задължения за данъци
и/или социалноосигурителни вноски, респ. може ли да представи удостоверителен
документ за тяхното заплащане.
В случай, че Дружеството действително е изпълнило всички свои задължения,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, но е налице пречка
за представяне на такъв документ, следва конкретно и точно да се посочи причината
за това.
Обратното, в хипотеза на приложимост на някое от въпросните основания за
изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата нормативна
уредба, следва да се посочат и конкретно предприетите от Икономическия оперотор
мерки за надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и
съответно, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни
документи, удостоверяващи така предприетите от Дружеството мерки.
3. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие
в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо този от
Партньорите в Обединението и/или представляващото го лице, едно или повече от
основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т.
1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т.
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по
отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и представляващото го
лице.
За целта, Икономическият оператор трябва да декларира:
- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече
от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Икономическият оператор е регистриран в юрисдикция с преференциален
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данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се
посочва конкретното изключение;
- налице ли са спрямо Дружеството и/или представляващото го лице
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от него мерки.
4. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията досежно това, че
посоченият (по отношение на първия от декларираните като изпълнени от „Арете строй“
обекти) акт обр. 19 (стар), няма характер на документ, удостоверяващ завършването
на строежа, респ. предаването и приемането му от Възложителя, Икономическият
оператор трябва да представи и безспорни доказателства, че строежът, както
изисква Възложителя за целите на настоящата процедура, е „изпълнен“ (за
завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, или друг документ за
предаване и приемане на строежа от Възложителя).
Едновременно и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се
от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки
законосъобразно възлагане на поръчката, изисква от Икономическия оператор да
представи безспорни доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1
от ЗОП, издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да
е видно, че „Арете строй“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) дейности с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция №1, а
именно: СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на сгради за
обществено обслужване в областта на образованието и/или здравеопазването и/или
социалните услуги и/или сгради за административно обслужване, попадащи в обхвата
на т. 1, т. 2, б. „а“ и б. „б“, т. 3 и т. 6 от Приложение № 2 на Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
!!! Също така, независимо от това дали Икономическият оператор ще продължава да
се позовава на всички, посочени в първоначалния му ЕЕДОП обекти или ще посочи други
изпълнени от него строителни интервенции, с новопредставяните от него данни,
информация и доказателствени документи, следва по ясен и недвусмислен начин да
бъде доказано пълно съответствие с цитираното минимално изискване, въведено от
Възложителя за целите на настоящата процедура с критерия за технически и
професионални способности.
5. За да бъде доказано изпълнение по отношение на предложения Технически
ръководител – инж. Толи Тихов одобреното от Възложителя изискване, обективирано в
Раздел III, т. 5.2.1.2., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, „Арете строй“ ЕООД
като Партньор в Обединението – Участник, трябва да представи точни, ясни и
неподлежащи на тълкуване данни и информация, различни от или допълващи вече
заявените от него в първоначалния му ЕЕДОП, но доказващи по безспорен начин пълно
съответствие с условието за придобит от експерта специфичен опит като Технически
ръководител на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта за изграждане/ново
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно
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обновяване на строежи в областта на сградното строителство, съобразявайки факта,
че нито подовите настилки (пък били те и в спортна зала), нито отделните части и
елементи на вътрешните сградни инсталации не са нито „обект/и“, нито
„строеж/и“ по смисъла на понятията, дефинирани в §5, т. 38 и т. 39 от ДР на ЗУТ.
6. С цел създаване на обективна увереност за настоящия помощен орган, по
отношение съответствието на предложения Експерт по част „ВиК“ – инж. Луиза Бабикян
с минималното изискване, оповестено в Раздел III, т. 5.2.1.4., б. „в“ от Указанията за
участие в процедурата, Икономическият оператор следва да представи в изискания му нов
ЕЕДОП безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и
непредполагащ тълкуване начин придобит от посочения негов експерт специфичен
опит в извършване на дейности по част „Вик“ на минимум 2 (два) изпълнени
строителни обекта (съобразявайки определението, съдържащо се в т. 39 на §5 от ДР
на ЗУТ) за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на строежи (със смисъла на понятието,
вложено в дефинитивната разпоредба на §5, т. 38 от ДР на ЗУТ) в областта на
сградното строителство.
7. Комисията, спазвайки стриктно одобрените за целите на възлагането изисквания
на Възложителя, които бидейки неоспорени и влезли в сила са задължителни за
изпълнение, указва на „Арете строй“ ЕООД, че за да бъде доказано от негова страна пълно
съответствие с изискването, поставено от Възложителя в т. (3) от пояснението,
наименовано „Доказване“, следващо критериите за подбор, одобрени с отделните подточки
на т. 5.2. от Указанията за участие, при попълване в новия си ЕЕДОП на данните и
информацията, касаещи професионалната квалификация на предлагания от него експерт
Отговорник по контрола на качеството – арх. Пламен Трифонов, трябва ясно да
индивидуализира официалния удостоверителен документ, доказващ придобита от
експерта професионална квалификация, вписвайки: номера и дата на издаване, както
и наименованието на учебното заведение, издало документа.
8. Целейки доказване пълно съответствие с минималното изискване, одобрено от
Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 4, б. „а“ от Обявлението за
поръчка, така и в т. 5.4., б. „а“ от Раздел III на Указанията за участие в процедурата,
едновременно и ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата на
чл. 67, ал. 5 от ЗОП, считайки същото за необходимо за законосъобразното възлагане на
поръчката, Комисията указва на „Арете строй“ ЕООД да представи доказателство/а от
което/които да е видно, че валидността на притежавания от него Сертификат за
внедрена система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 е
удължена, или е в процес на подновяването ѝ (извършва се процедура на ресертификационен одит), или че притежава нов Сертификат, валиден към датата на
представяне на изисквания му нов ЕЕДОП.
Едновременно с дадените му в предходния абзац указания, Икономическият
оператор трябва да впише в относимото второ поле на Част IV, Раздел „Г“ от този
нов ЕЕДОП и актуалния период на валидност на обсъждания, притежаван от него
удостоверителен документ.
9. Представяйки изискания му нов ЕЕДОП, този от Партньорите трябва да съобрази
доводите и аргументите на Комисията, обективирани в Раздел II, т. 9 от констативната част
на настоящия Протокол, като за целта трябва да попълни коректно и изцяло Част VI от
съдържанието на тази нова своя декларация, като:
(1) представи ясно изразена декларация, съобразно която лицето, подписало
документа и сочещо се за негов автор дава официално съгласие Възложителят да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена от и за Икономическия
оператор в отделните Части и Раздели на представения от него Единен европейски
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документ за обществени поръчки за целите на настоящата процедура, в частта ѝ на
обособена позиция №1,
както и
(2) да впише всички изискуеми данни относно публикацията и обявяването на
процедурата в Официален вестник на Европейския съюз, вкл. и индивидуализация на
самата процедура и обособената позиция, за която участва.
***********************************************************************
III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора „АРТСТРОЙ“ ООД данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. По идентичен начин, както направи по отношение и на останалите Партньори
Комисията указва и на „Артстрой“ ООД да представи нов ЕЕДОП, попълнен в частта му
на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и обективност
на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че Обявлението за настоящата
поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S 061-144887
от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел III, т. 2
от констативната част по-горе, представителят на „Артстрой“ ООД следва коректно и
обективно вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на
ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле
шест въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки
един от тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване на
Дружеството от участие в процедурата.
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение
съответствието на „Артстрой“ ООД с изискванията към личното състояние – както
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, одобрени от Възложителя
в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани на
разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен европейски
документ за обществени поръчки, Икономическият оператор следва коректно и точно да
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП,
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси,
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването му от участие в
процедурата.
4. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие
в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо този от
Партньорите в Обединението и/или представляващото го лице, едно или повече от
основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т.
1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т.
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва
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да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по
отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и представляващото го
лице.
За целта, Икономическият оператор следва да декларира:
- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече
от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Икономическият оператор е регистриран в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се
посочва конкретното изключение;
- налице ли са спрямо Дружеството и/или представляващото го лице
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от него мерки.
5. Отчитайки дейностите, предмет на бъдещо възлагане в обхвата на Рамковото
споразумение, а именно: строително-монтажни и строително-ремонтни работи,
Икономическият оператор не трябва да попълва данни и информация в Част IV, Раздел А
„Годност“ на новоизискания му ЕЕДОП
***********************************************************************
IV. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника – „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ТРИАДИЦА“ ДЗЗД
данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
1. Отчитайки факта, че с обединяването на усилията на Партньорите „Бранд
мениджмънт груп“ ЕООД, „Арете строй“ ЕООД и „Артстрой“ ООД в общо
неперсонифицирано Дружество по ЗЗД, наименовано „Градостроителство Триадица“, което
е и Участникът в настоящата процедура, на това Обединение е дадено качество на
„участваща група“ (съобразно смисъла на понятието, влаган в ЕЕДОП), в допълнително
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представяния от името на Обединението нов Единен европейски документ за
обществени поръчки, в полето на Част II, Раздел „А“, съдържащо въпрос
„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената
поръчка заедно с други икономически оператори?“, следва да бъде даден отговор „да“.
Едновременно, в следващото поле, трябва последователно, коректно и
изчерпателно да се впишат данните, относими не само към „участващата група“, а и
към всички Икономически оператори в състава ѝ.
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци,
които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните
Партньори в състава му и обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 1, т. 2 и т. 4, в Раздел II,
т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 и Раздел III, т. 1 и т. 4 от констативната
част на настоящия Протокол, указанията и изискванията, дадени от Комисията на
„Бранд мениджмънт груп“ ЕООД (Раздел I, т. 1, т. 2 и т. 4 по-горе), на „Арете строй“
ЕООД (Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 по-горе) и на
„Артстрой“ ООД (Раздел III, т. 1 и т. 4 по-горе), важат напълно еднозначно и за
Участника – „Градостроителство Триадица“ ДЗЗД, съответно той трябва да
съобрази същите, като отрази променените/допълнените/новите данни в
представения от него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне на
изисканите от Комисията документални доказателства, с които следва да се докаже
достоверността на отделни декларирани факти и обстоятелства.

17. „ТРИАДИЦА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ“ ДЗЗД – оферта с вх. №
РТР20-ТД26-1145 от 08.06.2020 г., подадена за обособена позиция №2 на Рамковото
споразумение
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „СПОРТНИ НАСТИЛКИ“ ЕООД – Партньор в Обединението,
Комисията констатира следното:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4
от ЗОП, този от Партньорите е представил в електронен нередактируем формат, цифрово
подписан ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената
поръчка.
Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
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електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
По причина на това, че „Спортни настилки“ ЕООД не се е възползвало от
възможността да представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочело попълване на
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на него с
пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. В десетото поле на Част II, Раздел А „Информация за икономическия оператор“ от
разглеждания ЕЕДОП, на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез
пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“, този от
Партньорите не е дал никакъв релевантен и относим спрямо него отговор (не е
отбелязана нито една от двете възможни, алтернативни и взаимноизключващи се
опции – „да“ или „не“).
Така установения пропуск, допуснат от Икономическия оператор, Комисията
счита, че влиза в противовес с декларацията, направена от представляващото
Дружеството лице и обективирана в Част III, Раздел „Б“ на обсъждания ЕЕДОП,
съобразно която „Спортни настилки“ ЕООД е изпълнило всички свои задължения,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната,
в която е установено, така и в държавата членка на възлагащия орган.
Отчитайки констатираната липса на припокриване на волеизявленията, касаещи
нормативно установени с разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП основания, наличието на
които предпоставя задължително изключване (отстраняване) от процедурата, Комисията
счита, че е в обективна невъзможност да кредитира което и да е от тях като
меродавно и достоверно.
Нещо повече, именно поради липсата на ясно изразено волеизявление дали
Икономическият оператор може или не да представи удостоверение за извършени
плащания на дължими от него социалноосигурителни вноски и данъци и ако не може –
поради каква причина, еднозначното приемане от страна на настоящия помощен орган за
единствено релевантен дадения в Част III, Раздел Б на ЕЕДОП отговор, би било
дискриминационно спрямо останалите, коректни във волеизявленията си Участници.
3. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
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до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно Търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията,
относима към декларативно направеното от Стопанския субект волеизявление, което е
общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, обхванати
в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.
Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата.
Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП,
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от
процедурата.
С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори на
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.
Рестриктивният характер на останалите две обстоятелства за лично състояние,
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка,
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за
задължително отстраняване.
5. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Икономическият
оператор е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания
за изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като
една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи).
Така направената декларация, Комисията намира по същество за непълна и
неточна, по причина на това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение
на въпросните основания, предвид което счита, че Дружеството не е съобразило и не е
спазило изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, част от т. 2.1.1.1.,
т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие.
Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл. 101, ал. 9 - ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства:
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а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 –
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“.
Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК.
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице едно или повече от следните
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63,
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен.
Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината
на стр. 22 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което:
„Липсата по отношение на представлаващото/представляващите Участника лице/а
на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК, както и липсата на извършени от самия Участник нарушения на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ
„Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“.
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за
участие).
В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“,
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата
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спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП)“.
(3) Според следващите условия за допустимост, въведени в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие, Възложителят, основавайки се на конкретни императивни
нормативни разпоредби, по недвусмислен начин е указал, че ще отстрани от участие в
процедурата и лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, като
отново ясно и недвусмислено е подчертал, че „липсата, спрямо Участника на основанията
по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП)“.
(4) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.
Съобразно същите:
„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“.
Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Стопанските субекти), в
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването/отбелязването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата в която се подава)“, както
и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими за всяка обособена позиция от
обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и съобразени от всеки Участник,
независимо за изпълнението на коя от обособените позиции подава оферта“.
От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор), както и евентуално ползваните
от него Подизпълнители и Трети лица, попълват Част ІІІ, Раздел Г: „Специфични
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез
използване на осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП
или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма
Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т.
2.4.7.… са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6
от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе (Раздел
III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в
процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word
формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът трябва да
декларира всяко едно от следните обстоятелства:
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- налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или
повече от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното
изключение;
- налице ли са спрямо Участника и/или представляващото/щите го лице/а
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Спортни
настилки“ ЕООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на
него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.
В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6
от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли този от
Партньорите на детайлно изброените условия за лично състояние.
***********************************************************************
II. Касателно пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
„АРТСТРОЙ“ ООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното:
1. По отношение и на този от Партньорите, както и спрямо предходно обсъдения,
Комисията установи, че е представил изискуемия на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП Единен
европейски документ за обществени поръчки попълнен по одобрения като част от
Документацията обр. №1. Документът е представен в електронен вид, в нередактируем
формат, цифрово подписан от Управителя на Дружеството – задължено лице по смисъла на
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
По напълно идентичен начин както и другият Партньор, ЕЕДОП на когото беше
обсъден в предходния Раздел, така и „Артстрой“ ООД не е вписал в първото (сиво) поле от
Част I на своя ЕЕДОП изискуемата информация, позволяваща недвусмислено да бъде
идентифицирана процедурата за възлагане на обществената поръчка.
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Както вече беше посочено многократно в настоящия Протокол (не само за другия
Партньор, но и по отношение на отделни от останалите Участници), липсващата
информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район Триадица „открита“ по
вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле на ЕЕДОП посредством
посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е публикувано в Официален
вестник на Европейския съюз (оповестяването на която информация е публично и
достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
По причина на това, че и този Партньор не се е възползвал от възможността да
представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от Европейската
комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на изискуемите данни
в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата формуляр,
подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на него с пълно основание
важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната информация в поле
първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. Независимо от факта, че ще се повтори в доводите и аргументите си, изложени погоре спрямо „Спортни настилки“ ЕООД, Комисията намира за целесъобразно и найкоректно спрямо всеки от Икономическите оператори, без значение формата под която
участват в провежданата процедура, да изложи в детайли и с необходимата яснота всички
установени от нея пропуски, непълноти и несъответствия в представените от тях ЕЕДОП
(независимо, че се дублират и припокриват с тези на друг Икономически оператор, пък бил
той и Партньорът в създадено по между им Обединение).
Основавайки се на това си разбиране, настоящият помощен орган обръща внимание
и на „Артстрой“ ООД, че третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения и от този Икономически
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
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процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията,
относима към декларативно направеното от представителя на „Артстрой“ ООД
волеизявление, което е общо по отношение на четирите различни по същността си
обстоятелства, обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.
Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата.
Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП,
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от
процедурата.
С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори на
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.
Рестриктивният характер на останалите две обстоятелства за лично състояние,
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка,
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за
задължително отстраняване.
4. И този, както и предходно обсъдения Икономически оператор, е декларирал в
първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, че спрямо него не се
прилагат специфични национални основания за изключване, посочени в
Документацията за участие (избран е отговор „не“ като една от двете възможни и
взаимно изключващи се алтернативи), но и той не е направил никаква конкретизация
по отношение на въпросните основания.
Предвид установения пропуск, идентичен с този в разгледания по-горе ЕЕДОП,
настоящият помощен орган счита също по идентичен начин, че и втория от Партньорите не
е съобразил и не е спазил изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III,
част от т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за
участие.
Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл. 101, ал. 9 - ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства:
а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи
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правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 –
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“.
Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК.
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице едно или повече от следните
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63,
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен.
Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината
на стр. 22 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което:
„Липсата по отношение на представлаващото/представляващите Участника лице/а
на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК, както и липсата на извършени от самия Участник нарушения на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ
„Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“.
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за
участие).
В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“,
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването
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на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП)“.
(3) Според следващите условия за допустимост, въведени в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие, Възложителят, основавайки се на конкретни императивни
нормативни разпоредби, по недвусмислен начин е указал, че ще отстрани от участие в
процедурата и лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, като
отново ясно и недвусмислено е подчертал, че „липсата, спрямо Участника на основанията
по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП)“.
(4) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.
Съобразно същите:
„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“.
Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Икономическите
оператори), в допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!!
Липсата на обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез
попълването/отбелязването на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от
формата в която се подава)“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са
относими за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени
и съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените
позиции подава оферта“.
От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор), както и евентуално
ползваните от него Подизпълнители и Трети лица, попълват Част ІІІ, Раздел Г:
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП – чрез използване на осигурената от Европейската комисия информационна
система еЕЕДОП или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с
текстообработваща програма Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т.
2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т. 2.4.7.… са посочени императивно установени в чл. 54, ал.
1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в
т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе (Раздел III), Възложителят е въвел специфични национални
основания за изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на
ЕЕДОП, когато се представя в Word формат - по обр. №1 (какъвто именно е
разглеждания ЕЕДОП), Участникът трябва да декларира всяко едно от следните
обстоятелства:
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- налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или
повече от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното
изключение;
- налице ли са спрямо Участника и/или представляващото/щите го лице/а
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Артстрой“
ООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.
В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6
от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли и този от
Партньорите на детайлно изброените условия за лично състояние.
***********************************************************************
III. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и
редовността
на
ЕЕДОП,
представен
от
Участника
–
„ТРИАДИЦА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ“ ДЗЗД, Комисията констатира следните непълноти,
пропуски и несъответствия:
1. В полето на Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП, съдържащо въпрос „Икономическият
оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други
икономически оператори?“, е даден отрицателен отговор (отбелязана е
алтернативата „не“).
Предвид обстоятелството, че Участникът – „Триадица инфраструктурни обекти“
ДЗЗД е неперсонифицирано лице, създадено посредством обединяване усилията,
техническите и финансови ресурси на две Търговски дружества, поставили си обща цел –
участие в настоящата процедура и определяне на Обединението за Потенциален
Изпълнител на дейностите, подлежащи на бъдещо възлагане по втората от обособените ѝ
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позиции, така даденият отговор в обсъжданото поле на ЕЕДОП не кореспондира с
посочения негов правен статут на „участваща група“ и е обективно неверен.
2. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и
информацията, отразени в релевантните полета на приложения като част от офертата
ЕЕДОП на Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати
напълно идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези,
установени от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представени от двамата
Партньори в състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1,
т. 3, т. 4 и т. 5 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 на изложението по-горе, предвид
което, настоящият помощен орган счита за излишно и ненужно тяхното повторно
отразяване, с оглед на това, че указанията, дадени от него на всеки от горепосочените
Икономически оператори в Раздел I, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и
т. 4 по-долу в указателната част на настоящия Протокол, са еднозначно относими и
приложими и за Участника, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите
и заключенията на Комисията) неприложими и неважими и за него!
***********************************************************************
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на партньора в Обединението – „СПОРТНИ НАСТИЛКИ“ ЕООД
данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
1. Ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП, Комисията указва на този от Партньорите да представи нов ЕЕДОП, попълнен в
частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и
обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че Обявлението за
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Предвид установената от Комисията нееднозначно представена информация,
касаеща приложимостта спрямо Дружеството на едно или повече от отделните
задължителни основания за отстраняване, въведени с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
транспонирани и в Раздел III, т. 2.1.2.1. от Указанията за участие в процедурата, както и с
цел установяване налице ли са спрямо Икономическия оператор, или не, едно или
повече от визираните основания за изключване, регламентирани в посочената
императивна разпоредба на ЗОП, Комисията указва на „Спортни настилки“ ЕООД
ясно, недвусмислено и без възможност за каквото и да е тълкуване сам да посочи
както в Част II, Раздел „А“, поле десето, буква „д“, така и в първото поле на Част III,
Раздел „Б“ на изискания му нов ЕЕДОП, коя от двете алтернативи следва да се
приема за реално съответстваща и приложима спрямо него – има или не задължения
за данъци и/или социалноосигурителни вноски, респ. може ли да представи
удостоверителен документ за тяхното заплащане.
В случай, че Дружеството действително е изпълнило всички свои задължения,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, но е налице пречка
за представяне на такъв документ, следва конкретно и точно да се посочи причината
за това.
Обратното, в хипотеза на приложимост на някое от въпросните основания за
изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата нормативна
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уредба, следва да се посочат и конкретно предприетите от Дружеството мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи тези мерки.
3. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел I, т. 3 от
констативната част по-горе, този от Партньорите трябва коректно и обективно вярно да
попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на
интереси или професионално нарушение“, трето поле на изискания му нов ЕЕДОП,
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване от участие в
процедурата както на този Икономически оператор, така и на самото Обединение Участник.
4. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение
съответствието на „Спортни настилки“ ЕООД с изискванията към личното състояние –
както императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, одобрени от
Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани
на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен
европейски документ за обществени поръчки, този от Партньорите следва коректно и точно
да попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП,
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси,
представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването и на
Дружеството и на Обединението от участие в процедурата.
5. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие
в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо „Спортни
настилки“ ЕООД и/или представляващото го лице, едно или повече от основанията за
отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП;
чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 1, предл. второ
от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, в първото
поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва да бъдат вписани
всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и самостоятелни специфични
национални основания за изключване, с конкретизация по отношение тяхната
приложимост спрямо Дружеството и представляващото го лице.
За целта, Икономическият оператор следва да декларира:
- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече
от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
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- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Икономическият оператор е регистриран в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се
посочва конкретното изключение;
- налице ли са спрямо Дружеството и/или представляващото го лице
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от Стопанския субект мерки.
***********************************************************************
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора „АРТСТРОЙ“ ООД данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. По идентичен начин, както направи по отношение и на другия от Партньорите
(Раздел I, т. 1 по-горе), Комисията указва и на „Артстрой“ ООД да представи нов ЕЕДОП,
попълнен в частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел
коректност и обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че
Обявлението за настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския
съюз с № 2020/S 061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо
по следния начин: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел II, т. 2
от констативната част по-горе, представителят на „Артстрой“ ООД следва коректно и
обективно вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на
новия си ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното
поле шест въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във
всеки един от тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване
както на това Дружество от участие в процедурата, така и на Обединението – Участник, в
състава на което е „Артстрой“ ООД.
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение
съответствието на „Артстрой“ ООД с изискванията към личното състояние – както
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, одобрени от Възложителя
в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани на
разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен европейски
документ за обществени поръчки, Икономическият оператор следва коректно и точно да
попълни последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП,
отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с
оглед факта, че наличието на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси,
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представлява самостоятелно основание, предпоставящо отстраняването му от участие в
процедурата.
4. За да бъде постигнато точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от
Възложителя в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от
Указанията за участие в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не
спрямо този от Партньорите в Обединението и/или представляващото го лице, едно
или повече от основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на
чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП и
на чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.
69 от ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително
трябва да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по
отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и представляващото го
лице.
За целта, Икономическият оператор следва да декларира:
- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече
от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Икономическият оператор е регистриран в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се
посочва конкретното изключение;
- налице ли са спрямо Дружеството и/или представляващото го лице
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от него мерки.
***********************************************************************
III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника – „ТРИАДИЦА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ“
ДЗЗД данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
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1. Отчитайки факта, че с обединяването на усилията на Партньорите „Спортни
настилки“ ЕООД и „Артстрой“ ООД в общо неперсонифицирано Дружество по ЗЗД,
наименовано „Триадица инфраструктурни обекти“, което е и Участникът в настоящата
процедура, на това Обединение е дадено качество на „участваща група“ (съобразно
смисъла на понятието, влаган в ЕЕДОП), в допълнително представяния от името на
Обединението нов Единен европейски документ за обществени поръчки, в полето на
Част II, Раздел „А“, съдържащо въпрос „Икономическият оператор участва ли в
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори?“, следва да бъде даден отговор „да“.
Едновременно, в следващото поле, трябва последователно, коректно и
изчерпателно да се впишат данните, относими не само към „участващата група“, а и
към всички Икономически оператори в състава ѝ.
2. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци,
които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните
Партньори в състава му и обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и в
Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от констативната част на настоящия Протокол,
указанията и изискванията, дадени от Комисията на „Спортни настилки“ ЕООД
(Раздел I, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 по-горе) и на „Артстрой“ ООД (Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3
и т. 4 по-горе), важат напълно еднозначно и за Участника – „Триадица
инфраструктурни обекти“ ДЗЗД, съответно той трябва да съобрази същите, като
отрази променените/допълнените/новите данни в представения от него нов ЕЕДОП.

18. ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРИАДИЦА“ – оферта с вх.
№ РТР20-ТД26-1146 от 08.06.2020 г., подадена за обособена позиция №1 на Рамковото
споразумение
I. При направения от нея преглед, относим към пълнотата и редовността на
ЕЕДОП, представен от „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД – Партньор в Обединението,
Комисията констатира следното:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал. 4
от ЗОП, този от Партньорите е представил в електронен нередактируем формат, цифрово
подписан ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, Икономическият оператор не е вписал изискуемата информация, позволяваща
недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на обществената
поръчка.
Липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
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бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
По причина на това, че „Инфраинжстрой“ ЕООД не се е възползвало от
възможността да представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от
Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочело попълване на
изискуемите данни в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата
формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, то по отношение на него с
пълно основание важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. В десетото поле на Част II, Раздел А „Информация за икономическия оператор“ от
обсъждания ЕЕДОП, на въпроса „Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез
пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“, този от
Партньорите не е дал никакъв релевантен и относим спрямо него отговор (не е
отбелязана нито една от двете възможни, алтернативни и взаимноизключващи се
опции – „да“ или „не“).
Така установения пропуск, допуснат от Икономическия оператор, Комисията
счита, че влиза в противовес с декларацията, направена от представляващото
Дружеството лице и обективирана в Част III, Раздел „Б“ на обсъждания ЕЕДОП,
съобразно която „Инфраинжстрой“ ЕООД е изпълнило всички свои задължения,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната,
в която е установено, така и в държавата членка на възлагащия орган.
Отчитайки констатираната липса на припокриване на волеизявленията, касаещи
нормативно установени с разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП основания, наличието на
които предпоставя задължително изключване (отстраняване) от процедурата, Комисията
счита, че е в обективна невъзможност да кредитира което и да е от тях като
меродавно и достоверно.
Нещо повече, именно поради липсата на ясно изразено волеизявление дали
Икономическият оператор може или не да представи удостоверение за извършени
плащания на дължими от него социалноосигурителни вноски и данъци и ако не може –
поради каква причина, еднозначното приемане от страна на настоящия помощен орган за
единствено релевантен дадения в Част III, Раздел Б на ЕЕДОП отговор, би било
дискриминационно спрямо останалите, коректни във волеизявленията си Участници.
3. Третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
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до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията,
относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление,
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства,
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.
Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата.
Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП,
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от
процедурата.
С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори на
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.
Рестриктивният характер на останалите две обстоятелства за лично състояние,
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка,
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за
задължително отстраняване.
5. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, този от Партньорите е
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания за
изключване, посочени в Документацията за участие - избран е отговор „не“ като една
от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи, без обаче в допълнение да
е направено вписване на съответните основания, които, бидейки въведени с различни
нормативни разпоредби на националното законодателство, са обосновали решението
на Възложителя за определянето им като предпоставки за недопустимост в
провежданата процедура.
В контекста на изложеното, Комисията намира така направената от
„Инфраинжстрой“ ЕООД декларация за непълна и неточна по същество, по причина на
това, че липсва дори и най-малка конкретизация по отношение на въпросните
основания, предвид което счита, че Икономическият оператор не е съобразил и не е спазил
изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, част от т. 2.1.1.1., т.
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие.
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Съобразно въпросните изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите
на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл. 101, ал. 9 - ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства:
а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 –
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“.
Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК.
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице едно или повече от следните
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63,
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен.
Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината
на стр. 22 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което:
„Липсата по отношение на представлаващото/представляващите Участника лице/а
на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК, както и липсата на извършени от самия Участник нарушения на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ
„Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“.
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща
187

обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за
участие).
В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“,
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП)“.
(3) Според следващите условия за допустимост, въведени в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие, Възложителят, основавайки се на конкретни императивни
нормативни разпоредби, по недвусмислен начин е указал, че ще отстрани от участие в
процедурата и лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, като
отново ясно и недвусмислено е подчертал, че „липсата, спрямо Участника на основанията
по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП)“.
(4) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.
Съобразно същите:
„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“.
Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Стопанските субекти), в
допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!! Липсата на
обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез попълването/отбелязването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата в която се подава)“, както
и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са относими за всяка обособена позиция от
обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени и съобразени от всеки Участник,
независимо за изпълнението на коя от обособените позиции подава оферта“.
От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор), както и евентуално ползваните
от него Подизпълнители и Трети лица, попълват Част ІІІ, Раздел Г: „Специфични
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез
използване на осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП
или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма
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Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т.
2.4.7.… са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6
от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе (Раздел
III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в
процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word
формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът трябва да
декларира всяко едно от следните обстоятелства:
- налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или
повече от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното
изключение;
- налице ли са спрямо Участника и/или представляващото/щите го лице/а
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от
„Инфраинжстрой“ ЕООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по
отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на
ЕЕДОП.
В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6
от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли този от
Партньорите на детайлно изброените условия за лично състояние.
6. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя минимално изискване за
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за
подбор, разписано в Раздел III.1.1., т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел III,
т. 3.1. от Указанията за участие в процедурата, а именно: наличие на валидна регистрация
(вписване) на Икономическия оператор в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България (или в аналогичен
регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен), за изпълнение на
строежи с група и категория, съответстващи на обекта на възлагане с настоящата
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обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №1), в първото поле на Раздел „А“ от
Част IV на ЕЕДОП, този от Партньорите е направил позоваване на Централния
професионален регистър на строителя, декларирайки, че има регистрация за изпълнение
на обекти от първа група, строежи от първа до пета категория по смисъла на
ПРВВЦПРС.
За удостоверяване верността на така декларираното от него обстоятелство се е
позовал на идентифицирано с номера му Удостоверение, а именно: № I- TV 014785.
Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, ал.
13 от ППЗОП, настоящият помощен орган извърши на самостоятелно основание проверка
на данните и информацията, публично оповестени в поддържания от Камарата на
строителите Централен професионален регистър на строителя, в резултат от която установи
следното:
Съобразно решенията, обективирани в Протокол № 1337 от 05.03.2020 г.,
„Инфраинжстрой“ ЕООД, действително е вписано в ЦПРС за изпълнение на обекти
от първа група, строежи от високото строителство, прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1,
т. 1 от ПРВВЦПРС - строежи от първа до пета категория.
За удостоверяване верността на горевизираните обстоятелства обаче, на строителя е
издадено Удостоверение с № I - TV 021785.
7. В полето на т. 1а) от Част IV, Раздел „В“ на представения ЕЕДОП, този от
Партньорите е декларирал изпълнени от него два обекта, определяни като „сходни“ с
предмета на възлагане по обособена позиция №1 на провежданата процедура, твърдейки
едновременно с това, че същите са реализирани през предходните 5 (пет) години,
считано от датата на подаване на офертата.
Въпросните обекти, които по вида си действително отговарят на условията за
„сходност“, въведени с утвърдената от Възложителя дефиниция и разписана в първото
пояснение към т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, са идентифицирани
посредством техния предмет, вида на изпълнените в обхвата им строителни интервенции,
техния Възложител и конкретна стойност на изпълнението.
Посочен за всеки отделен обект е и конкретния Констативен акт, обр. 15, на
основание на който е установена годността за приемане на съответния строеж, респ.
Икономическият оператор е извършил предаване на завършения обект на съответния му
Възложител.
От прочита на данните, относими към единия от въпросните Констативни актове, с
който се твърди, че е завършен първия от двата, вписани в обсъжданото поле обекта –
„неотложни възстановителни работи по сградата на детска ясла към ОДЗ „Здравец”, гр.
Ихтиман“, обаче се установява, че противно на декларацията на Икономическия оператор,
изпълнението на същия този строеж не само е било осъществено, но и е приключило в
период, непопадащ в референтния за настоящата процедура петгодишен времеви
диапазон (определен от Възложителя на основание чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП).
Този си извод, настоящият помощен орган основава на отразеното от
Икономическия оператор волеизявление, според което, датата на съставения за
строежа акт, обр. 15 е 15.04.2015 г., която финална за изпълненото от него
строителство дата, очевидно предхожда релевантния за настоящето възлагане
времеви период (5 години, считано от датата на подаване на офертата), който е в
границите от 09.06.2015 г. до 08.06.2020 г.
*****
Следствие от направените по-горе констатации, отчитайки едновременно с
това и факта, че полето на т. 1а) в Раздел „В“ на Част IV от ЕЕДОП на другия
Партньор е напълно празно (обстоятелство, сочещо, че „Ниг строй“ ЕООД не е
190

изпълнявало строителни обекти), е и извода, че „Инфраинжстрой“ ЕООД, който е и
Партньорът в Обединението, поел ангажимент за изпълнение на всички строителни
дейности от обхвата на възлагане по Рамковото споразумение (чл. 12, т. 12.1. от
Договора за Обединение), не е доказал съответствие с минималното изискване,
утвърдено от Възложителя по напълно идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 1
от Обявлението за поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за
участие в процедурата, което изискване, по причина на това, че не е оспорено, е влязло
в сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е абсолютно задължително за
спазване.
Така установеният, допуснат от този от Партньорите пропуск от друга
страна води до непълнота в офертата и на самия Участник, която следва да бъде
отстранена, в хипотеза, че Обединението държи да бъде допуснато до следващия
етап на процедурата.
Въпросното условие за допустимост, с което не е доказано съответствие, е
това през предходните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (т.е.,
както бе ясно посочено и по-горе, не по-рано от 09.06.2015 г., до 08.06.2020 г.)
Участникът (в конкретния случай – този от Партньорите в състава му) да е
изпълнил минимум 2 (две) строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с
този на обособената позиция, за която е подадена офертата му, а именно: „СМР/СРР
за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на сгради за обществено обслужване в
областта на образованието и/или здравеопазването и/или социалните услуги и/или
сгради за административно обслужване, попадащи в обхвата на т. 1, т. 2, б. „а“ и б.
„б“, т. 3 и т. 6 от Приложение № 2 на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи“.
8. При разписване на данните и информацията, касаещи придобита професионална
квалификация от двама от експертите, включени в предлагания от този от Партньорите
инженерно-технически състав и определени за изпълнение на функциите и отговорностите,
следващи от позициите на:
- експерт по част „Електро” – инж. Маргарита Борисова и
- експерт по част „ВиК“ – инж. Теодора Христова,
не са вписани релевантни данни и информация досежно годината на
дипломиране на всяко едно от посочените лица, който пропуск, дори и относително
формален, сочи на несъобразяване от страна на Икономическия оператор с изискването,
поставено от Възложителя в пояснението, наименовано „Доказване“, следващо критериите
за подбор, одобрени с отделните подточки на т. 5.2. от Указанията за участие, съобразно
което: „При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си .........
само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за
подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 - когато подава
ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма
Word. Във визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно:
…………. (3) професионалната квалификация на експертите, съгласно информацията,
съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито
образование - посочват се: номер и дата на издаване, ………“.
От друга страна пък, въпросният формален пропуск в предоставяната от
Дружеството информация, препятства възможността на Комисията за обективна и
несъмнена преценка доколко данните, относими към професионалния опит на
посочените лица е релевантен за съответното минимално изискване (одобрено от
Възложителя в зависимост от отделните експертни позиции), този опит да е за
конкретно определен като минимум времеви период.
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9. От информацията, представена в относимото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от
обсъждания ЕЕДОП, по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите,
следващи от позицията на Ръководител обект – инж. Петър Денчев, Комисията е в
невъзможност да получи ясна увереност досежно придобит от посочения експерт
минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата му специалност, което
обстоятелство сочи на неизпълнение от страна на „Инфраинжстрой“ ЕООД на
одобреното за целите на настоящата процедура изискване, обективирано в Раздел III,
т. 5.2.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата.
Фактите и обстоятелствата предпоставили така направеното от Комисията
заключение, се изразяват в следното:
При прочита на отразените в ЕЕДОП данни за г-н Денчев се установява, че той е
строителен инженер с придобита през 1981 г. специалност „Промишлено и гражданско
строителство - конструкции“ във Висшия институт по архитектура и строителство – гр.
София.
По отношение на натрупания от лицето професионален опит е посочено единствено
следното:
„В трудово-правни отношения (ТРУДОВ ДОГОВОР) с Инфраинжстрой ЕООД от
май 2015 г.“, без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на съответна
професионална дейност, заемана длъжност и/или изпълнявани функции, или други
аналогични данни, които са определящи за „търсения“ професионален опит на инж.
Денчев по признатата му специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
В този именно смисъл е и ясно, еднозначно и много подробно разписаното от
Възложителя изискване (и което изискване безспорно не е съобразено от този от
Партньорите в Обединението), обективирано в т. (5) от пояснението, следващо
отделните минимални изисквания на т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие в
процедурата и наименовано „Доказване“, съобразно което „При подаването на
офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставеното (в отделните
подточки на т. 5.2.) минимално изискване за технически и професионални способности,
само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за
подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т.6 - когато подава
ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма
Word. Във визираното поле следва да се предоставят данни и информация относно: ……
(5) общ професионален опит – индивидуализират се конкретните периоди в изпълнение
на съответна професионална дейност (от конкретна дата, месец, година до конкретна
дата, месец, година), заемана длъжност и/или изпълнявани функции, работодател …“.
На следващо място, основавайки се на цитираната бланкетна, непълна и
повърхностна информация, предоставена за експерта, Комисията приема че изискуемия
професионален опит по придобитата от инж. Денчев специалност не е доказан по
надлежен и безспорен начин, предвид и на това, че Възложителят, в утвърденото от него и
цитирано по-горе условие по процедурата (Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „б“ от Указанията за
участие) е изискал доказване на определен брой години опит, поради което, за целите на
обективната преценка относно съответствието както на експерта, така и на
Икономическия оператор с критериите за подбор, е необходимо да се представи
детайлна информация, както за вида на дейностите, изпълнявани от експерта, така
и за конкретния им период на изпълнение - от съответната дата, месец, година до
съответната дата, месец и година, за да може да бъде обективно и без необходимост
от тълкуване преценено от помощния орган на Възложителя, дали сбора от тези
периоди, сумарно отговаря на изисквания период на придобит професионален опит,
относим за обсъждания експерт.
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10. По отношение на едно от обсъдените и в точка 8 по-горе лица – това,
предложено за позицията на Експерт по част „Електро“ – инж. Маргарита Борисова, в
обсъжданото поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 на разглеждания ЕЕДОП, този от
Партньорите декларативно е представил единствено следната информация, относима към
придобития от лицето професионален опит, а именно:
„В трудово-правни отношения (Трудов договор) с Инфраинжстрой ЕООД от
04.04.2017 г.“, отново без каквото и да е, дори и минимално индивидуализиране на
заемана/заемани от лицето длъжност/и, или изпълнявани от инж. Борисова
съответни професионални дейности и/или функции, произтичащи от неясната ѝ
длъжност, на която е назначена по въпросния трудов договор от 04.04.2017 г. с
„Инфраинжстрой“ ЕООД, или други аналогични данни, които (както вече Комисията
имаше възможност да обърне внимание и при анализа на професионалния опит на
предходния експерт), са определящи за „търсения“ професионален опит на експерта
по признатата ѝ специалност.
От така цитираната крайно лаконична, неконкретна и лишена от
съдържателна същественост информация, Комисията счита, че отново по
недвусмислен начин е видно, че липсващата информация за конкретните
длъжности/функции/дейности, при изпълнението на които инж. Борисова е влагала
ресурс за упражняване на признатата ѝ специалност „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“ и квалификация: „електроинженер“, несъмнено обуславя
несъответствието на експерта с второто от минималните изисквания за позицията,
за която е предложена, разписано в Раздел III, т. 5.2.1.3., б. „б“ от Указанията за
участие в процедурата.
11. В обсъдената и в предходните три точки част от ЕЕДОП, относима за доказване
на изискуемите от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1. от Указанията за участие технически и
професионални способности, въведени като критерий за подбор в настоящата процедура, а
именно: Част IV, Раздел „В“, т. 6, верен на възприетия от него подход за абстрактност,
бланкетност и лишено от конкретика представяне на необходимите данни за доказване
придобит професионален опит от предлаганите от него експерти, Икономическият
оператор не е направил ясно посочване на изискуемата и релевантна информация,
досежно едно от минималните изисквания, касаещи посоченото от него лице за
изпълнение на функциите и отговорностите на Експерт по част „ВиК“.
Въпросното изискване, по отношение на което не е вписана относима и
недвусмислено ясна информация в разглежданото поле на представения от Стопанския
субект ЕЕДОП, е това, касаещо придобит от експерта професионален опит по
признатата ѝ специалност, условието за който опит е утвърдено от Възложителя и
публично оповестено в Указанията за участие в процедурата (Раздел III, т. 5.2.1.4., б.
„б“), не е оспорено, влязло е в сила, на което основание е и задължително за спазване.
Съобразно визираното условие за допустимост, поставено от Възложителя, като част
от инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на дейностите, включени в
обхвата на обособената позиция, за която участва, Икономическият оператор трябва да
предвиди и посочения по-горе експерт по част „ВиК“.
По отношение на посочената експертна позиция, Възложителят е утвърдил и
конкретни изисквания за професионална компетентност (със смисъла на понятието, влаган
с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП), а именно: съответна за експертната позиция
професионална квалификация и условие за придобит от предлагания експерт минимум 3
(три) години професионален опит по признатата му специалност.
Въпреки тази яснота и недвусмислие на утвърдените от Възложителя
указания, игнорирайки факта, че същите се явяват не само задължителни за него, но и
съобразяването им е предпоставка за по – нататъшното му участие (както и на
самото Обединение – Участник), респ. неизпълнението им е отделно основание за
отстраняване, този от Партньорите е попълнил обсъжданата част на ЕЕДОП по
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начин и посредством представяне на данни и информация, които, разгледани по
същество не доказват съотвествие с второто от визираните по-горе, поставени от
Възложителя изисквания за подбор и относимо към обсъжданата експертна позиция.
Като аргумент за така направения извод, следва да се посочи, че по отношение на
лицето, вписано в Част IV, Раздел „В“, т. 6 на обсъждания ЕЕДОП, а именно: инж. Теодора
Христова, отново липсва ясно посочване на изискуемите данни за придобит от този
конкретен експерт професионален опит по признатата ѝ специалност - „Водоснабдяване и
канализация“, като единствено е направено позоваване на налични от 30.01.2014 г.
„трудови правоотношения (трудов договор) с Инфраинжстрой ЕООД“, без каквато и да
е референция доколко това „трудово правоотношение“ е релевантно по отношение на
условията на настоящата процедура, по причина на това, че е „спестена“
съществената в случая информация за заеманата от експерта конкретна длъжност,
следваща от сключения между нея и „Инфраинжстрой“ ЕООД трудов договор.
Предвид посоченото и с оглед констатациите, направени при прочита и
анализа на отразената в ЕЕДОП информация за предложения експерт и поконкретно, липсата на релевантна информация за съответствието на инж.
Христова с конкретно утвърденото от Възложителя минимално изискване за
професионален опит от три години в упражняване на признатата ѝ специалност,
обосновава заключението на Комисията, че не е налице доказано съответствие с
минималното изискване, поставено от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.4., б. „б“ от
Указанията за участие в процедурата.
12. От данните, вписани отново в т. 6 на Раздел „В“ в Част IV от обсъждания ЕЕДОП
по отношение на лицето, предложено за изпълнение на функциите и отговорностите,
следващи от позицията на Експерт по част „ОВК“ – инж. Владимир Карапетров,
Комисията счита, че по идентичен начин, както и при всички предходно обсъдени
трима експерти, липсва ясна, пълна и безспорна информация, способстваща за
доказване по недвусмислен и неподлежащ на тълкуване начин, че лицето отговаря на
едно от минималните изисквания, утвърдени от Възложителя за целите на
настоящата процедура, основание за което си заключение намира в следното:
Информацията, относима към придобития от г-н Карапетров професионален опит е
не по-малко бланкетна и лаконична в сравнение с тази, обсъдена по-горе за останалите
експерти, по причина на това, че и по отношение на неговия професионален опит само е
индикирано следното, цитирано буквално и изцяло изчерпателно: „трудови
правоотношения (трудов договор) с Инфраинжстрой ЕООД от 16.03.2017 г.“.
Предвид посоченото и с оглед констатациите, направени при прочита и
анализа на отразената в ЕЕДОП информация за предложения експерт, Комисията
приема, че със същите не се доказва съответствие с едно от минималните
изисквания, одобрени от Възложителя и относими към обсъжданата експертна
позиция, а именно: придобит от инж. Карапетров професионален опит по съответно
признатата му специалност (която съобразно декларираните в ЕЕДОП данни е
„Топлотехника“) за период от минимум три години, каквото изискване е разписано в
Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, по причина на
това, че Икономическият оператор за пореден път е „пропуснал“ да посочи на каква
длъжност е назначен при него обсъждания експерт, и/или какви са изпълняваните от
него конкретни функции, както и дали тези длъжност/функции са относими към
притежаваната от лицето специалност „Топлотехника“.
13. За доказване съответствие с поставеното от Възложителя изискване, разписано в
Раздел III, т. 5.2.1.7., б. „в“ от Указанията за участие в процедурата, по отношение на
предложения
експерт
за
изпълнение
функциите
и
отговорностите
на
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – инж. Пламен Буланов,
Икономическият оператор се е позовал на следните крайно лаконични и непълни данни и
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информация, относими към притежаваната допълнителна професионална квалификация на
лицето, а именно: „Удостоверение № ***/16.01.2019 г., валидно до 16.01.2021 г.“.
Релевантна информация по отношение на: (1) предметния обхват, (2) правното
основание за издаването на така посочения документ (по реда на Наредба
№2/22.03.2004
г.
или
Наредба
№
РД-07-2/16.12.2009
г.)
и
(3)
институцията/организацията,
издател
на
въпросното
Удостоверение,
в
разглеждания ЕЕДОП не е представена.
14. В последния абзац на Част VI от представения ЕЕДОП, липсва декларация,
съобразно която лицето, подписало документа и сочещо се за негов автор е дало официално
съгласие Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
предоставена от и за Икономическия оператор в отделните Части и Раздели на
представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на
настоящата процедура.
Липсва също така и попълване на изискуемите данни относно публикацията и
обявяването на процедурата в Официален вестник на Европейския съюз.
Предвид обстоятелството, че във въпросната последна част на ЕЕДОП, който по
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Икономическите
оператори трябва да декларират различни по вид и обхват данни (изброени по-горе),
непопълването на тази Част от документа може да се квалифицира като съществен
пропуск в декларацията на Дружеството, респ. в офертата на Участника.
***********************************************************************
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „НИГ
СТРОЙ“ ЕООД – Партньор в Обединението, Комисията констатира следното:
1. В изпълнение на нормативното изискване, въведено с разпоредбата на чл. 67, ал.
4 от ЗОП, този от Партньорите също е представил в електронен нередактируем формат,
цифрово подписан ЕЕДОП, попълнен по одобрения от Възложителя обр. №1.
В резултат от извършения от нея преглед на съдържанието на представения в
офертата документ, Комисията установи, че в първото (сиво) поле от Част I на обсъждания
ЕЕДОП, и този Икономически оператор не е вписал изискуемата информация,
позволяваща недвусмислено да бъде идентифицирана процедурата за възлагане на
обществената поръчка.
Както вече беше посочено по отношение и на първия Партньор (Раздел I, т. 1 погоре), липсващата информация, предвид същността на възлаганата от Кмета на Район
Триадица „открита“ по вид процедура, следва да бъде обективирана във визираното поле
на ЕЕДОП посредством посочване на номера, под който Обявлението за поръчка е
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (оповестяването на която
информация е публично и достъпно за всички заинтересовани лица).
С оглед посоченото и независимо от обстоятелството, че въпросната информация е
систематично разположена в Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата
за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“,
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени погоре, произтича от указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез
електронната система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от Икономическия оператор“.
По причина на това, че и този Партньор не се е възползвал от възможността да
представи ЕЕДОП, генериран посредством използване на осигурената от Европейската
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комисия информационна система еЕЕДОП, а е предпочел попълване на изискуемите данни
в утвърдения и приложен като част от Документацията по процедурата формуляр,
подготвен с текстообработваща програма Word, то и по отношение на него с пълно
основание важи и е в сила горепосоченото задължение за вписване на въпросната
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП.
2. Независимо от факта, че ще се повтори в доводите и аргументите си, изложени погоре спрямо „Инфраинжстрой“ ЕООД, Комисията намира за целесъобразно и най-коректно
спрямо всеки от Икономическите оператори, без значение формата под която участват в
провежданата процедура, да изложи в детайли и с необходимата яснота всички установени
от нея пропуски, непълноти и несъответствия в представените от тях ЕЕДОП (независимо,
че се дублират и припокриват с тези на друг Икономически оператор, пък бил той и
Партньорът в създадено по между им Обединение).
Основавайки се на това си разбиране, настоящият помощен орган обръща внимание
на „Ниг строй“ ЕООД, че третото поле в лявата колона на Раздел В „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие в
настоящата процедура, предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от
правната възможност, предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно
разписаните от него рестрикции, както в т. 1 от Част I в Раздел VI.3. от Обявлението за
поръчка, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.2.5. от
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за
отстраняване от процедурата.
Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства,
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на
представения от Дружеството ЕЕДОП.
Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен
процесуалноправен ефект, поради което на зададените в обсъжданото поле на ЕЕДОП шест
отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.
3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията,
относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление,
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства,
обхванати в последното поле на същия Раздел „В“ в Част III от ЕЕДОП.
Тази именно общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и
неточна, респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на
Дружеството една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле
хипотези, всяка от които представляваща основание за отстраняване от процедурата.
Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОП, Икономическият оператор е задължен
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП,
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от
процедурата.
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С цел избягване на всякакво неразбиране, респ. получаване след срока по чл. 54, ал.
9 от ППЗОП на пълен, съответен и коректно попълнен ЕЕДОП, Комисията счита, че следва
да се обърне внимание, че изискването ѝ за отделни, самостоятелно обособени отговори на
всеки от четирите въпроса (б. „а“ – б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се дължи и на
факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП и по
силата на самата тази разпоредба са основания за задължително отстраняване.
Рестриктивният характер на останалите две обстоятелства за лично състояние,
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от
факта, че посочвайки ги както в Раздел VI.3., Част I, т. 1 от Обявлението за поръчка,
така и в Раздел III „Изисквания към Участниците в процедурата“, т. 2.1.1.4. от
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за
задължително отстраняване.
4. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, и този Икономически
оператор е декларирал, че спрямо него не се прилагат специфични национални основания
за изключване, посочени в Документацията за участие (избран е отговор „не“ като
една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи), въпреки което не е
направил никаква конкретизация по отношение на въпросните основания, предвид
което, Комисията счита, че и този от Партньорите не е съобразил и не е спазил
изискванията, обективирани от Възложителя в Раздел III, част от т. 2.1.1.1., т.
2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие.
Както подробно и последователно беше обяснено и по-горе, съобразно въпросните
изисквания, Възложителят, основавайки се на разпоредбите на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл.
101, ал. 9 - ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, по
ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал следното:
(1) „Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки
Участник, за когото е налице едно или повече от следните обстоятелства:
а) 2.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника, членовете на
управителните и надзорните му органи съгласно регистъра, в който е вписан
Участникът, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи
правосубектността му (лицето/лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП): 2.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
тероризъм по чл. 108а от НК, трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК, престъпление
против младежта по чл. 192а от НК, престъпление против собствеността по чл. 194 –
217 от НК, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК, престъпление
против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,
подкуп по чл. 301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от
НК и престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс“.
Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че част от гореизброените
състави на престъпления не попадат в обхвата на деклариране в Раздели „А“ – „В“ на
Част III от ЕЕДОП, следва логичния извод, че именно в първото от полетата на
обсъждания Раздел „Г“ от тази Част на ЕЕДОП (Част III), Икономическият
оператор трябва да декларира налице ли са спрямо него основанията за задължително
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с престъпленията, посочени в
съставите на чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК.
б) 2.1.2. По отношение на самия Участник, е налице едно или повече от следните
обстоятелства: ……. 2.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно
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постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63,
ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен.
Поставянето на така цитираните основания за изключване (т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4. от
Указанията за участие), предвидени в националното законодателство, е именно и причината
на стр. 22 от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки го в цвят и с
троен знак за привличане на вниманието да постави следното пояснение, съобразно което:
„Липсата по отношение на представлаващото/представляващите Участника лице/а
на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 – 260 от
НК, както и липсата на извършени от самия Участник нарушения на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочва в Част ІІІ
„Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за
изключване“/„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез използване на
осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП или чрез
попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word)“.
(2) „Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – 2.1.1.4. и т. 2.1.2.1. – 2.1.2.8.,
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и ..... Участници в една и съща
обособена позиция, които са свързани лица“ (т. 2.4.5. от Раздел III на Указанията за
участие).
В допълнение, освен че ясно е посочена дефиницията за „свързани лица“,
посредством цитиране разпоредбите на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
по категоричен и недвусмислен начин (отново повдигнато с троен знак за внимание), е
указано и съответното поле в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата
спрямо конкретния Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а
именно: „!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването
на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава
ЕЕДОП)“.
(3) Според следващите условия за допустимост, въведени в Раздел III, т. 2.4.7. от
Указанията за участие, Възложителят, основавайки се на конкретни императивни
нормативни разпоредби, по недвусмислен начин е указал, че ще отстрани от участие в
процедурата и лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, като
отново ясно и недвусмислено е подчертал, че „липсата, спрямо Участника на основанията
по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, се декларира чрез попълването/отбелязването на Част
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП)“.
(4) Последните специфични основания за остраняване са инкорпорирани в
текстовете на Раздел III, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие в процедурата.
Съобразно същите:
„2.5.1. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо
или юридическо лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от такова Дружество лица, включително и чрез граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
2.5.2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“.
Верен на подхода си за максимална конкретика и детайлност в поясненията (с цел
по-доброто им възприемане, разбиране и прилагане от страна на Икономическите
оператори), в допълнение към цитираните изисквания, Възложителят е разяснил, че „!!!
Липсата на обстоятелствата по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. се декларират чрез
попълването/отбелязването на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП (в зависимост от
формата в която се подава)“, както и че „!!! Изискванията по т. 2.5.1. и т. 2.5.2. са
относими за всяка обособена позиция от обхвата на възлагане и трябва да бъдат спазени
и съобразени от всеки Участник, независимо за изпълнението на коя от обособените
позиции подава оферта“.
От друга страна пък, в Раздел IV, т. 2.2.1., б. „д“ от Указанията за участие в
процедурата, Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е
указал следното: „Участникът (Икономическият оператор), както и евентуално ползваните
от него Подизпълнители и Трети лица, попълват Част ІІІ, Раздел Г: „Специфични
национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава ЕЕДОП – чрез
използване на осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП
или чрез попълване на приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма
Word), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.4., т. 2.4.5. и т.
2.4.7.… са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 107, т. 4 и т. 6
от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.5.1. и т. 2.5.2. по-горе (Раздел
III), Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в
процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, когато се представя в Word
формат - по обр. №1 (какъвто именно е разглеждания ЕЕДОП), Участникът трябва да
декларира всяко едно от следните обстоятелства:
- налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или
повече от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но
са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното
изключение;
- налице ли са спрямо Участника и/или представляващото/щите го лице/а
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
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Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на
заинтересованите от участие в настоящата процедура лица, а предвид, че не са оспорени и
са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от „Ниг строй“
ЕООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на него в
първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.
В допълнение, Комисията намира, че следва да се обърне внимание и на
обстоятелството, че всяко едно от горепосочените изисквания, освен въздигнато от
Възложителя в Указанията за участие в процедурата като основание за отстраняване, е
такова и по силата на цитираните по-горе императивни разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6
от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид констатираните
пропуски в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана възможността на
помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли и този от
Партньорите на детайлно изброените условия за лично състояние.
5. В първото поле (т. 1) на дясната колона в Част IV, Раздел „А“ от съдържанието на
представения от него ЕЕДОП, този от Партньорите не е вписал никакви данни, даващи
отговор на съдържащите се в лявата колона на същото поле въпроси, касаещи вписването
на Дружеството в „съответен професионален или търговски регистър“, което
обстоятелство напълно кореспондира с отразяването, съдържащо се в чл. 12, т. 12.2. от
представения като част от офертата Договор за Обединение, съобразно което „Ниг строй“
ЕООД, в качеството си на Партньор в състава на ДЗЗД „Строителство и рехабилитация
Триадица“, е поело ангажимент да извършва единствено „административно оформяне и
предаване на възложените на дружеството обекти/работи съгласно всички нормативни
актове“ и което му участие в Обединението е определено на 1% (един процент).
Липсата на ангажимент на този от Партньорите към изпълнението на строителномонтажни и ремонтни работи (задължение за изпълнението на които в пълен обем е поел
другият от Партньорите), е повече от логично и обосновано от факта, установен от
настоящия помощен орган при извършената от него проверка в публичната и общодостъпна
информация, оповестена в ЦПРС, че „Ниг строй“ ЕООД не е вписан като строител и
няма право да извършва строителни дейности (аргумент от чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл.
4 от ПРВВЦПРС).
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Не така логично обаче, в контекста на гореизложеното е направеното от
Икономическия оператор декларативно волеизявление, обективирано в полето на т.
2а) от Раздел „Б“ на същата Част IV от обсъждания ЕЕДОП, съобразно което „Ниг
строй“ ЕООД, без да е строител, притежаващ вписване в Централния професионален
регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Р. България, е
реализирало оборот от строителство, и то не от какъв да е вид стоителство, а от
такъв, определян като „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №1.
Съобразно
съдържащата
се
във
въпросното
поле
информация,
нерегистрираният като строител Икономически оператор („Ниг строй“ ЕООД) е
реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години оборот от
изпълнение на СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради
на социалната инфраструктура (със смисъла на дефиницията, съдържаща се в §5, т.
75 от ДР на ЗУТ) в следните размери:
- през 2017 г. – 12 001 лв.;
- през финансовата 2018 г. - 337 858,91 лв. и
- за последната приключила финансова 209 г. - 101 315,30 лв.
В резултат от направения от нея съпоставителен анализ както на
информацията, съдържаща се в отделните, обсъждани Раздели на Част IV от
представения от този от Партньорите ЕЕДОП, така и на публично оповестените в
ЦПРС данни, едновременно с което, подвеждайки същите под относимата и
приложима нормативна регулация, Комисията счита не само за алогично, но и за
напълно невярно и лишено от нормативна подкрепа твърдението на този от
Партньорите, че е реализирал оборот от строителство (при това, такова,
отговарящо на изискванията да е „сходно“ с спредмета на възлагане по обособена
позиция №1), без да има регистрация в ЦПРС.
В защита на това си заключение, Комисията (за разлика от Икономическия
оператор) намира нормативна опора в разпоредбите на чл. 157, ал. 2, изр. второ от
ЗУТ и в чл. 4 от ПРВВЦПРС.
Съгласно първата от посочените разпоредби (чл. 157, ал. 2, изр. второ от ЗУТ):
„Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво,
както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя
на ………, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в
Централния професионален регистър на строителя, с изключение на строежите по чл.
14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, …….“. С цел пълнота и обоснованост
на мотивите си, настоящият помощен орган държи да уточни, че съобразно
въпросното изключение на чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите,
„строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т.
5, букви „в“ и „г“ от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ
до 100 кв. м. могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра“,
каквито обекти, тези, дефинирани от Възложителя като „сходни“ с предмета на
възлагане по обособена позиция №1, безспорно не са.
Колкото до нормативната регулация на чл. 4 от ПРВВЦПРС, на която се
основава по-горе направеното заключение на настоящия помощен орган, съобразно
същата, „на вписване в Регистъра подлежат строителите, които изпълняват строежи
на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и
монтажни работи (СМР), посочени в Класификацията на икономическите дейности
(КИД-2008), позиция „Строителство“.
Тук е мястото да се посочи и обстоятелството, че въпреки декларацията си, че
през всяка от предходните три приключили финансови години е реализирал оборот от
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„сходно“ строителство, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 1а), „Ниг
строй“ ЕООД не е вписал данни и информация за нито един изпълнен от него
строителен обект, още по-малко пък такъв, попадащ в изведеното от Възложителя
определение за „сходен“ с възлагането по обособена позиция №1 на Рамковото
споразумение.
В обобщение на всичко гореизложено, Комисията заключава, че спрямо нея
липсва каквато и да е обективна предпоставка да приеме, че декларирания от „Ниг
строй“ ЕООД оборот, като реализиран от него през последните 3 (три) приключили
финансови години, е именно оборот от изпълнение на СМР/СРР за изграждане/ново
строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно
обновяване на обществени сгради на социалната инфраструктура (със смисъла на
дефиницията, съдържаща се в §5, т. 75 от ДР на ЗУТ), по причина на това, че без да е
вписано в ЦПРС, Дружеството не притежава право да извършва строителство на
обекти, попадащи в обхвата на цитираното по-горе определение за „сходност“.
6. В последния абзац от Част VI на представения и от този от Партньорите ЕЕДОП,
липсва попълване на изискуемите данни относно публикацията и обявяването на
процедурата в Официален вестник на Европейския съюз.
Липсва също така (както и при другия Партньор) и декларация, съобразно която
лицето, подписало документа и сочещо се за негов автор е дало официално съгласие
Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена
от и за Икономическия оператор в отделните Части и Раздели на представения от него
Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на настоящата процедура.
Предвид обстоятелството, че във въпросната последна част на ЕЕДОП, който по
съществото си представлява декларация в унифицирана за ЕС форма, Икономическите
оператори трябва да декларират различни по вид и обхват данни (изброени по-горе),
Комисията счита непопълването на тази Част от документа за съществен пропуск
в декларацията и на „Ниг строй“ ЕООД, влияеща и на съответствието на офертата
на самото Обединение - Участник.
***********************************************************************
III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника – ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРИАДИЦА“, Комисията
констатира следните непълноти, пропуски и несъответствия:
1. След направен от нейна страна задълбочен преглед и анализ на данните и
информацията, отразени в релевантните полета на обсъждания ЕЕДОП, представен от
Участника, Комисията констатира, че в съдържанието му са допуснати напълно
идентични непълноти, неточности и несъответствия, съвпадащи с тези, установени
от настоящия помощен орган в ЕЕДОП, представени от двамата Партньори в
състава му, подробно, задълбочено и обстойно обсъдени в: Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4,
т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и т. 14 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3, т.
4, т. 5 и т. 6 на изложението по-горе, предвид което, настоящият помощен орган счита за
излишно и ненужно тяхното повторно отразяване, с оглед на това, че указанията,
дадени от него на всеки от горепосочените Икономически оператори в Раздел I, т. 1,
т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и т. 14 и в Раздел II, т.
1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 по-долу, са еднозначно относими и приложими и за
Участника, което обстоятелство обаче не ги прави (констатациите и заключенията
на Комисията) неприложими и неважими и за него!
2. В дясното поле на Раздел „В“ в Част II на обсъждания ЕЕДОП е отразена
декларацията на Участника, че за доказване съответствие с критериите за подбор, свързани
202

с икономическото и финансовото състояние и техническите и професионални способности,
ще използва капацитета на две Трети лица (със смисъла на понятието, съобразно чл.
65, ал. 1 от ЗОП), а именно: „Инфраинжстрой“ ЕООД и „Ниг строй“ ЕООД, която
декларация е неправилна, обективно невярна и некореспондираща със статута на
визираните две Дружества като „Партньори“/„Страни“ в състава на Обединението,
определен от самите тях в преамбюлната част на представения като част от
офертата Договор за създаване на Обединение от 14.04.2020 г.
***********************************************************************
I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Партньора в Обединението – „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД
данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
1. Ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП, Комисията указва на този от Партньорите да представи нов ЕЕДОП, попълнен в
частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и
обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че Обявлението за
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Предвид установената от Комисията нееднозначно представена от представителя
на този от Партньорите информация, касаеща приложимостта спрямо Дружеството на едно
или повече от отделните задължителни основания за отстраняване, въведени с нормата на
чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, транспонирани и в Раздел III, т. 2.1.2.1. от Указанията за участие в
процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо него едно или
повече от визираните основания за изключване, регламентирани в посочената
императивна разпоредба на ЗОП, Комисията указва на Икономическия оператор ясно,
недвусмислено и без възможност за каквото и да е тълкуване сам да посочи както в
Част II, Раздел „А“, поле десето, буква „д“, така и в първото поле на Част III, Раздел
„Б“ на изискания му нов ЕЕДОП, коя от двете алтернативи следва да се приема за
реално съответстваща и приложима спрямо „Инфраинжстрой“ ЕООД – има или не
задължения за данъци и/или социалноосигурителни вноски, респ. може ли да
представи удостоверителен документ за тяхното заплащане.
В случай, че Дружеството действително е изпълнило всички свои задължения,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, но е налице пречка
за представяне на такъв документ, следва конкретно и точно да се посочи причината
за това.
Едновременно, в хипотеза на приложимост на някое от въпросните основания
за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, следва да се посочат и конкретно предприетите от Стопанския
субект мерки за надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива)
и съответно, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни
документи, удостоверяващи така предприетите от Икономическия оператор мерки.
3. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел I, т. 3 от
констативната част по-горе, Икономическият оператор следва коректно и обективно
вярно да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП,
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отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се във визираното поле шест
въпроса, по причина на това, че наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от
тях, на самостоятелно основание представлява предпоставка за отстраняване от участие в
процедурата както на Икономическия оператор, така и на самия Участник – Обединението,
в което „Инфраинжстрой“ ЕООД участва.
4. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение
съответствието на „Инфраинжстрой“ ЕООД с изискванията към личното състояние – както
императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП, така и тези, одобрени от Възложителя
в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата, основани на
разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в новопредставяния от него Единен европейски
документ за обществени поръчки, този от Партньорите следва коректно и точно да попълни
последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на
интереси или професионално нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно
на всеки от съдържащите се в това поле четири въпроса, с оглед факта, че наличието
на обстоятелствата, обективирани във всеки от тези въпроси, представлява самостоятелно
основание, предпоставящо отстраняването от участие в процедурата и на Дружеството, и
на Обединението, в състава на което това Дружество е Партньор.
5. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие
в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо
„Инфраинжстрой“ ЕООД и/или представляващото го лице, едно или повече от
основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т.
1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т.
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по
отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и представляващото го
лице.
За целта, Икономическият оператор трябва да декларира:
- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече
от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Икономическият оператор е регистриран в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се
посочва конкретното изключение;
- налице ли са спрямо Дружеството и/или представляващото го лице
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
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В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от Стопанския субект мерки.
6. За да бъде доказано по недвусмислен начин съответствието на този от
Партньорите с минималното изискване за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, утвърдено като критерий за подбор за целите на процедурата и
разписано в Раздел III.1.1., т. 1 от Обявлението за поръчка, съответно – в Раздел III, т. 3.1.
от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Раздел „А“ от Част IV на
представяния от него нов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи ясна
индивидуализация на реално притежаваното от него Удостоверение, доказващо
вписването му в ЦПРС, а именно: издадено под № I - TV 021785.
7. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни
изводи, че един от двата строителни обекта, посочени в списъка, съдържащ се в Част
IV, Раздел „В“, т. 1а) на представения от „Инфраинжстрой“ ЕООД Единен европейски
документ за обществени поръчки, е изпълнен (завършен и приет с Констативен акт,
обр. 15 от 15.04.2015 г.) в период, предхождащ референтния петгодишен времеви
диапазон, релевантен за настоящето възлагане (от 09.06.2015 г. до 08.06.2020 г.) обстоятелство, довело до липса на доказано съответствие както на този от
Партньорите, така и на самия Участник с минималното изискване, одобрено от
Възложителя с критерия за технически и професионални способности по идентичен
начин в Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка и в Раздел III, т. 5.1. от
Указанията за участие в процедурата, Комисията обръща внимание на
Икономическия оператор, че ако държи да продължи участието си в процедурата
(както и самото Обединение), трябва да посочи поне още един изпълнен от него
обект, който освен, че трябва да попада в изискуемия обхват на одобрената за целите
на възлагането по обособена позиция №1 дефиниция за „сходност“ в пълния обем на
включените в нея изисквания, трябва и да е изпълнен/завършен в референтния за
настоящата процедура времеви диапазон, посочен по-горе.
Едновременно и независимо от дадените по-горе указания, Комисията, ползвайки се
от правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки
законосъобразно възлагане на поръчката, изисква от Икономическия оператор да
представи безспорни доказателства – удостоверения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1
от ЗОП, издадени от трети лица, от които доказателства по недвусмислен начин да
е видно, че „Инфраинжстрой“ ЕООД е изпълнило минимум 2 (две) дейности с
предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, в частта ѝ на обособена позиция
№1, а именно: СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на сгради за
обществено обслужване в областта на образованието и/или здравеопазването и/или
социалните услуги и/или сгради за административно обслужване, попадащи в обхвата
на т. 1, т. 2, б. „а“ и б. „б“, т. 3 и т. 6 от Приложение № 2 на Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
!!! Също така, независимо от това дали този от Партньорите ще продължава да се
позовава на вписаните в първоначалния си ЕЕДОП обекти или ще посочи други изпълнени
от него строителни интервенции, с новопредставяните данни, информация и
доказателствени документи, следва по ясен и недвусмислен начин да бъде доказано
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пълно съответствие с цитираното минимално изискване, въведено от Възложителя
за целите на настоящата процедура с критерия за технически и професионални
способности.
8. За да бъде доказано от страна на „Инфраинжстрой“ ЕООД пълно съответствие с
изискването, поставено от Възложителя в т. (3) от пояснението, наименовано „Доказване“,
следващо критериите за подбор, одобрени с отделните подточки на т. 5.2. от Указанията за
участие, при попълване в новия си ЕЕДОП на данните и информацията, касаещи
професионалната квалификация на предлаганите от него експерти за позициите на:
- експерт по част „Електро“ – инж. Маргарита Борисова и
- експерт по част „ВиК“ – инж. Теодора Христова,
Икономическият оператор трябва ясно да индивидуализира датата и годината
на издаване на съответно придобитата от всеки отделен от експертите диплома за
придобита професионална квалификация.
9. Съобразявайки аргументите на Комисията, обективирани в Раздел I, т. 9 от
констативната част по-горе, както и с цел доказване наличие на съответствие с
изискванията на Възложителя и дадените от него пояснения и указания, оповестени в
Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, този от Партньорите
следва да представи за предложения от него експерт, определен за Ръководител обект –
инж. Петър Денчев безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и
непредполагащ тълкуване начин придобит от експерта минимум 5 (пет) години
професионален опит по признатата му специалност – „Промишлено и гражданско
строителство - конструкции“, индивидуализирайки освен местоработата, така също
и: конкретните периоди в изпълнение на съответна професионална дейност (от
конкретна дата, месец, година до конкретна дата, месец, година), конкретно заемана
длъжност и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други
аналогични данни, които са определящи за изискуемия професионален опит на
експерта.
Едновременно, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно
възлагане на поръчката, настоящият помощен орган изисква от Икономическия
оператор да представи безспорни документални доказателства, от съдържанието на
които по несъмнен начин да се удостоверява верността на декларираните данни и
информация, относими към придобития от експерта професионален опит по
признатата му специалност „ПГС – конструкции“.
10. За доказване наличие на съответствие с изискванията на Възложителя,
оповестени в Раздел III, т. 5.2.1.3., б. „б“ от Указаията за участие в процедурата,
„Инфраинжстрой“ ЕООД трябва да представи за предложения от него Експерт по част
„Електро“ – инж. Маргарита Борисова безспорни данни и информация, удостоверяващи
по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин придобит от лицето минимум 3
(три) години професионален опит по признатата ѝ специалност –
„електроснабдяване и електро обзавеждане“.
В допълнение, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с
нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно възлагане на поръчката,
Комисията изисква от Икономическия оператор да представи безспорни
доказателствени документи, посредством които да се удостоверява верността на
декларираните в ЕЕДОП данни и доказващи придобит от инж. Борисова изискуемия
професионален опит по признатата ѝ специалност.
11. За да бъде несъмнено и точно спазено от страна както на този от Партньорите,
така и от самия Участник минималното изискване, поставено от Възложителя и като
критерий за подбор в настоящата процедура, обективирано в текста на Раздел III, т. 5.2.1.4.,
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б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, допълнително следва да се представят
конкретни и ясни данни и информация, различни от, или допълващи вече заявените в
представения ЕЕДОП от „Инфраинжстрой“ ЕООД, доказващи по безспорен начин
придобит от предложения от него експерт за позицията на Експерт по част „ВиК“ –
Теодора Христова, минимум 3 (три) години професионален опит по признатата ѝ
специалност - „ВиК“, индивидуализирайки освен местоработата, конкретните
периоди (от конкретна дата, месец, година до конкретна дата, месец, година) в
изпълнение на съответна професионална дейност, така също и заемана/и длъжност/и
и/или изпълнявани функции, или други аналогични данни, които са определящи за
професионалния опит на експерта по признатата ѝ специалност с посочената по-горе
професионална насоченост.
Едновременно, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, целейки законосъобразно
възлагане на поръчката, настоящият помощен орган изисква от „Инфраинжстрой“
ЕООД да представи несъмнени и еднозначни документални доказателства, от
съдържанието на които по безспорен начин да се удостоверява верността на
декларираните данни и информация, относими към придобития от експерта
професионален опит по признатата ѝ специалност.
12. За доказване наличие на съответствие с изискването на Възложителя, оповестено
в Раздел III, т. 5.2.1.5., б. „б“ от Указанията за участие в процедурата, Икономическият
оператор трябва да представи за предложения от него Експерт по част „ОВК“ – инж.
Владимир Карапетров, безспорни данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен
и непредполагащ тълкуване начин, придобит от лицето професионален опит в
упражняване на признатата му специалност – „Топлотехника“ за период от минимум
три години, посредством индивидуализиране както на мястото и конкретния период в
изпълнение на съответна професионална дейност, така също и: заемана/и
длъжност/и и/или изпълнявани функции, работодател/възложител, или други
аналогични данни, които са релевантни и съществени за доказване изискуемия
професионален опит на експерта по посочената, притежавана от него специалност.
В допълнение, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с
нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно възлагане на поръчката,
Комисията изисква от този от Партньорите да представи безспорни
доказателствени документи, посредством които да се удостоверява верността на
декларираните в новия му ЕЕДОП данни и доказващи придобит от инж. Карапетров
изискуемия професионален опит по признатата му специалност.
13. Стремейки се към придобиване на лично убеждение в доказаността от страна на
този
от
Партньорите
съответствие
на
предложения
от
него
експерт
„Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве” – инж. Пламен Буланов с
одобреното и влязло в сила изискване на Възложителя, разписано в Раздел III, т. 5.2.1.7., б.
„в“ от Указанията за участие в процедурата, Комисията, ползвайки се от правото, давано
ѝ с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки законосъобразно възлагане на поръчката,
изисква от „Инфраинжстрой“ ЕООД да представи заверено копие на валиден
документ - Удостоверение/Сертификат, или еквивалентен документ за преминат от
инж. Буланов курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в
строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по
безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.), от
който да са видни: (1) предметния му обхват, (2) правното основание за издаването на
така посочения документ и (3) институцията/организацията, негов издател.
Едновременно, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 6 от
новопредставяния от него ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да впише всички
изискуеми данни и информация, удостоверяващи съответствието на експерта с
поставеното от Възложителя изискване в горецитираната част от Указанията за
участие в процедурата.
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14. Представяйки изискания му нов ЕЕДОП, този от Партньорите трябва да съобрази
доводите и аргументите на Комисията, обективирани в Раздел I, т. 14 от констативната част
на настоящия Протокол, като за целта трябва да попълни коректно и изцяло Част VI от
съдържанието на тази нова своя декларация, като:
(1) представи ясно изразена декларация, съобразно която лицето, подписало
документа и сочещо се за негов автор дава официално съгласие Възложителят да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена от и за Икономическия
оператор в отделните Части и Раздели на представения от него Единен европейски
документ за обществени поръчки за целите на настоящата процедура, в частта ѝ на
обособена позиция №1,
както и
(2) да впише всички изискуеми данни относно публикацията и обявяването на
процедурата в Официален вестник на Европейския съюз, вкл. и индивидуализация на
самата процедура и обособената позиция, за която участва.
***********************************************************************
II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на партньора „НИГ СТРОЙ“ ЕООД данните, информацията и
документите, които следва да се представят допълнително, а именно:
1. Ползвайки се от правото, предоставяно ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП, Комисията указва и на този от Партньорите да представи нов ЕЕДОП, попълнен
в частта му на първия абзац от първото (сиво) поле на Част I, като с цел коректност и
обективност на отразяваните от него данни, следва да има предвид, че Обявлението за
настоящата поръчка е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S
061-144887 от 26.03.2020 г. (ОВЕС, бр. 61 от 26.03.2020 г.), проследимо по следния начин:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144887-2020:TEXT:BG:HTML.
Що се касае до ID номера, под който Обявлението е оповестено в поддържания от
АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки, същият е №967500 от
26.03.2020 г.
2. Съобразявайки доводите и аргументите на Комисията, изложени в Раздел II, т. 2
от констативната част по-горе, и този от Партньорите трябва коректно и обективно вярно
да попълни Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на
интереси или професионално нарушение“, трето поле на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно
на всеки от съдържащите се във визираното поле шест въпроса, по причина на това, че
наличието на обстоятелствата, обхванати във всеки един от тях, на самостоятелно
основание представлява предпоставка за отстраняване от участие в процедурата както на
този Икономически оператор, така и на самото Обединение - Участник.
3. С цел обективна и правилна преценка от страна на Комисията по отношение
съответствието и на втория от Партньорите в Обединението – „Ниг строй“ ЕООД с
изискванията към личното състояние – както императивно установените в чл. 54, ал. 1, т. 5
от ЗОП, така и тези, одобрени от Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за
участие в процедурата, основани на разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в
новопредставяния от него Единен европейски документ за обществени поръчки,
Икономическият оператор следва коректно и точно да попълни последното поле на Раздел
В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“ от Част III на ЕЕДОП, отговаряйки поотделно на всеки от съдържащите се
в това поле четири въпроса, с оглед факта, че наличието на обстоятелствата,
обективирани във всеки от тези въпроси, представлява самостоятелно основание,
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предпоставящо отстраняването и на Дружеството и на Обединението от участие в
процедурата.
4. С цел точно и коректно спазване на изискванията, утвърдени от Възложителя в
Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.4.7, т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Указанията за участие
в процедурата, както и с цел установяване налице ли са или не спрямо този от
Партньорите в Обединението и/или представляващото го лице, едно или повече от
основанията за отстраняване, следващи от императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т.
1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4 и т. 6, във връзка с чл. 101, ал. 9 – ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т.
1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от
ЗПКОНПИ, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП, задължително трябва
да бъдат вписани всички, индивидуализирани от Възложителя, отделни и
самостоятелни специфични национални основания за изключване, с конкретизация по
отношение тяхната приложимост спрямо Дружеството и представляващото го
лице.
За целта, Икономическият оператор трябва да декларира:
- налице ли са или не по отношение на представляващото го лице едно или повече
от обстоятелствата по 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в
конкретната обособена позиция, за изпълнението на която участва, предвид, че
наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, съгласно чл.
107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП (чл. 107, т.
6 от ЗОП);
- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е
контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В
случай че, Икономическият оператор е регистриран в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се
посочва конкретното изключение;
- налице ли са спрямо Дружеството и/или представляващото го лице
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
В хипотеза на приложимост на някое от детайлно цитираните по-горе
основания за изключване, определени от Възложителя в съответствие с относимата
нормативна уредба, в поле второ на същия Раздел „Г“ в Част III от ЕЕДОП следва да
се посочат конкретно предприетите от Икономическия оператор мерки за
надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП (ако са предприети такива) и съответно, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗОП – да се представят релевантни документи,
удостоверяващи така предприетите от него мерки.
5. Основавайки се на направеното от нея установяване, че „Ниг строй“ ЕООД не е
вписано като строител в ЦПРС и няма право да извършва строителни дейности,
както и на изведените въз основа на тези ѝ констатации правни изводи (основани на
разпоредбите на чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 4 от ПРВВЦПРС), че не приема декларирания
от „Ниг строй“ ЕООД оборот, реализиран от него през последните 3 (три)
приключили финансови години за оборот от изпълнение на СМР/СРР за
изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или преустройство и/или
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реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради на социалната
инфраструктура (със смисъла на дефиницията, съдържаща се в §5, т. 75 от ДР на ЗУТ),
в хипотеза, че този от Партньорите продължава да твърди, че декларирания от него
оборот е „сходен“ с предмета на възлагане по обособена позиция №1 и попада във
визирания по-горе предметен обхват, Комисията изисква от този от него да представи в
оригинал
или
в
нотариално
заверено
копие
официален/официални
удостоверителен/удостоверителни документ/и от който/които по несъмнен начин да
е видно от какъв вид дейност/и е реализирания от „Ниг строй“ ЕООД оборот за
последните три приключили финансови години.
6. Представяйки изискания му нов ЕЕДОП, този от Партньорите също трябва да
съобрази относимите спрямо него доводи и аргументи на Комисията, обективирани в
Раздел II, т. 6 от констативната част на настоящия Протокол, като за целта трябва да
попълни коректно и изцяло Част VI от съдържанието му, с:
(1) всички изискуеми данни относно публикацията и обявяването на процедурата в
Официален вестник на Европейския съюз, вкл. и индивидуализация на самата процедура и
обособената позиция, за която участва Обединението, в което „Ниг строй“ ЕООД е
Партньор,
както и
(2) да направи ясно изразена декларация, съобразно която лицето, подписало
документа и сочещо се за негов автор дава официално съгласие Възложителят да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена от и за Икономическия
оператор в отделните Части и Раздели на представения от него за целите на настоящата
процедура Единен европейски документ за обществени поръчки.
***********************************************************************
III. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП,
Комисията указва на Участника – ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ТРИАДИЦА“ данните, информацията и документите, които следва да се представят
допълнително, а именно:
1. Независимо от въздържането от преповтаряне на конкретните недостатъци,
които също правят непълен, нередовен и несъответен представения от Участника
ЕЕДОП, дължащо се на тяхната идентичност с тези, допуснати и от отделните
Партньори в състава му и обсъдени от Комисията в Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т.
6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и т. 14 и в Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и
т. 6 от констативната част на настоящия Протокол, указанията и изискванията,
дадени от Комисията на „Инфраинжстрой“ ЕООД (Раздел I, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5,
т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и т. 14 по-горе) и на „Ниг строй“ ЕООД
(Раздел II, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 по-горе), важат напълно еднозначно и за
Участника – ДЗЗД „Строителство и рехабилитация Триадица“, съответно той
трябва да съобрази същите, като отрази променените/допълнените/новите данни в
представяния от него нов ЕЕДОП, като не е необходимо повторно представяне на
изисканите от Комисията документални доказателства, с които следва да се докаже
достоверността на отделни декларирани факти и обстоятелства.
Що се касае до доказването на съответствие с минималното изискване за
икономическо и финансово състояние, поставено от Възложителя в текстовете на Раздел
III.1.2., т. 1.1. от Обявлението за поръчка и на Раздел III, т. 4.1.1. от Указанията за участие в
процедурата, имайки предвид факта, че Участникът се позовава на реализираните от
отделните Партньори в състава му обороти, определяни като такива, попадащи в сферата
на обособена позиция №1 (по смисъла на чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП), основавайки се на
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направеното от нея установяване, че „Ниг строй“ ЕООД не е вписано като строител в
ЦПРС и няма право да извършва строителни дейности, както и на изведените въз
основа на тези ѝ констатации правни изводи (основани на разпоредбите на чл. 157, ал. 2 от
ЗУТ и чл. 4 от ПРВВЦПРС), че не приема декларирания от „Ниг строй“ ЕООД оборот,
реализиран от него през последните 3 (три) приключили финансови години за оборот
от изпълнение на СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или ремонт и/или
преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради
на социалната инфраструктура (със смисъла на дефиницията, съдържаща се в §5, т. 75
от ДР на ЗУТ), Комисията указва и на самото Обединение, по начин, по който направи това
и по отношение на Партньора „Ниг строй“ ЕООД, че ако продължава да твърди, че
декларирания от него оборот (формиран като сума от оборотите, сочени като
реализирани от двамата Партньори в състава му) е „сходен“ с предмета на възлагане
по обособена позиция №1, попада във визирания по-горе предметен обхват и е в размер
на не по-малко от 8 000 000 лв., Икономическият оператор трябва да съобрази
конкретните, аргументирани и обосновани доводи на Комисията, обективирани в
Раздел II, т. 5 от констативната част по-горе, крайният извод от които е, че към
момента е доказан реализиран само от Партньора „Инфраинжстрой“ ЕООД
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция, в размер
на 7 778 404,58 лв. (седем милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди
четиристотин и четири лева и петдесет и осем стотинки).
2. Предвид обстоятелството, че „Инфраинжстрой“ ЕООД и „Ниг строй“ ЕООД са
обединили усилията, техническите и финансовите си ресурси и са учредили
неперсонифицираното Обединение настоящ Участник, определяйки се като
„Партньори“/„Страни“ в състава му, при представяне на изискания му нов ЕЕДОП,
ДЗЗД „Строителство и рехабилитация Триадица“ не трябва да вписва тези
юридически лица в дясното поле на Раздел „В“ на Част II от документа, по причина
на това, че квалифицирането им като „Трети лица“ (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от
ЗОП) е обективно невярно.

На основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, Комисията изисква в срок
до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия Протокол, всеки от
Участниците, към който са поставени определени изисквания за отстраняване на
установени непълноти и/или несъответствия на вписаните данни и информация, респ.
нередовности или фактически грешки и/или несъответствия с поставените от Възложителя
изисквания към личното състояние, критериите за подбор или други негови изисквания за
участие в процедурата, да представи нов ЕЕДОП като съобрази и отрази
индивидуализираните по-горе по отношение на него конкретни забележки и указания на
Комисията.
Изисканите документи следва да бъдат представени с придружително писмо в
Деловодството на Район Триадица – СО, на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ №54, във вид,
съгласно изискванията на Документацията за участие.
Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и като съобразят крайния срок за
постъпване на документите при Възложителя.
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията, без възражения и
особени мнения.
КОМИСИЯ:
Председател: инж. Елена Димитрова - .......................................................
(п)*
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Членове:
1. арх. Вангел Михалев - ......................................................
(п)*
2. Тодор Павлов – .........................................................
(п)*
3. инж. Михаил Павлов – ...........................................................
(п)*
4. Мария Недялкова – .........................................................
(п)*
5. инж. Любомир Илиев - ............................................................
(п)*
6. Стефания Петрова – ................................................................
(п)*

!!! Данните в Протокола, означени със символ (*) и подписите на Комисията са заличени на
основание Общия регламент за защитата на личните данни.
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