ПРОТОКОЛ № 1
Съставен на 22.12.2015 г. на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП)
от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита
процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-111 от 09.11.2015 г. на изпълнителния
директор на „Булгартрансгаз” ЕАД, с наименование: Доставка на камиони и ремаркета,
разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка
на тежкотоварни автомобили“; обособена позиция № 2 „Доставка на ремаркета и
полуремарке“, идент. номер: 150-148 на „Булгартрансгаз” ЕАД
В периода 14.12.2015 г.÷22.12.2015 г., назначената от възложителя със заповед № БТГ-РД09-175 от 14.12.2015 г., комисия в следния състав:
Председател:
1. Радослав Влахов, ръководител на отдел „Административен“, притежаващ
„Професионална компетентност" по смисъла на §1, т. 22а от Допълнителните разпоредби
на ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността ръководител
на отдел „Транспортно обслужване“ в периода 01.2013 г. – 10.2015 г., съгласно основните
трудови задължения на лицето в длъжностната му характеристика.
и членове:
2. Румен Георгиев, специалист - отчет на ГСМ и водене архив на отдела в сектор
„Диспечиране и контрол“, притежаващ професионална компетентност, свързана с
предмета на поръчката, съгласно легална дефиниция на §1, т. 22а от Допълнителните
разпоредби на ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на основните
трудови задължения на специалиста, съгласно длъжностната му характеристика;
3. Любомир Кръстев, старши юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
4. Надя Стойкова, зам. ръководител на отдел „Придобиване на активи”;
5. Клавдия Петрова, счетоводител в сектор „Счетоводство на ЦУ“.
с резервни членове на комисията:
1. Христо Талев, ръководител на сектор „Техническа поддръжка“, притежаващ
„Професионална компетентност“ по смисъла на §1, т. 22а от Допълнителните разпоредби
на ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността ръководител
на сектор „Техническа поддръжка“, съгласно основните трудови задължения на лицето в
длъжностната му характеристика;
2. Константин Вучков, старши юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
3. Весела Русева, специалист/ главен в отдел „Придобиване на активи”;
4. Силвия Петкова, специалист в сектор „Финанси“
разгледа представените от участниците документи и информация в плик № 1 „Документи
за подбор” за наличие на необходимите документи и информация и за съответствие с
критериите за подбор, поставени от възложителя.
Участниците, представили оферти в посочения в обявлението за обществената поръчка
срок, са както следва:
1. „Екоджен“ ООД, гр. Бургас по обособена позиция № 2 „Доставка на ремаркета и
полуремарке“, с рег. № БТГ-25-01-4160 от 11.12.2015 г.
2. „Булавто България“ АД, гр. София по обособена позиция № 1 „Доставка на
тежкотоварни автомобили“; обособена позиция № 2 „Доставка на ремаркета и
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полуремарке“, с рег. № БТГ-25-01-4168 от 11.12.2015 г.
Работата на комисията протече при спазване на следния ред:
І. Проверка на представените от участниците документи и информация в плик №1
„Документи за подбор” за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя
в документацията за участие във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 2, 3, 5, 6, 8,
12, 13 и 14 от ЗОП, както и за отсъствие на обстоятелствата, посочени в чл. 69, ал. 1, т. 2
от ЗОП, с посочване на установени липса на документи и/или несъответствия с критериите
за подбор и/или други нередовности:
1. Участникът „Екоджен“ ООД, гр. Бургас няма да ползва подизпълнители. Документите по
чл. 56 от ЗОП, представени в Плик № 1 „Документи за подбор“, които изхождат от
участника, са подписани от Димитър Калудов, който представлява участника, съгласно
актуалното състояние на участника от Търговския регистър. Представените в плик № 1
„Документи за подбор” документи и информация са, както следва:
1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея декларация по 56,
ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от Димитър Калудов. От декларираните обстоятелства не са
налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
1.2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция под формата на
парична сума в размер на 2 000 лева.
1.3. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец О16), в който са
посочени 2 изпълнени доставки съответно на 1 брой ремарке и на 1 брой полуремарке. Към
списъка са приложени удостоверения, издадени от получателите, посочени в списъка,
потвърждаващи извършването на доставките.
В списъка е посочена информация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и изискванията на
възложителя от документацията за участие в процедурата.
Предвид информацията, посочена в списъка по образец О16 и приложените удостоверения,
с двете изпълнени доставки участникът покрива минималното изискване за технически
възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка
с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочено в раздел III.2.3) от обявлението за обществената
поръчка и т. 14.1. от Указания за подготовка на офертата.
1.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец О4) от Димитър Калудов.
1.5. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
1.6. Декларация (образец О9) от участника по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
1.7. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 120 дни от крайния срок за
получаване на оферти, което покрива минималния срок, през който участникът следва да е
обвързан от офертата.
1.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец О17).
Въз основа на представените документи и информация в плик № 1, комисията с
единодушно решение прие, че участникът отговаря на критериите за подбор, включващи
минималното изискване за технически възможности и изискванията, поставени от
възложителя в документацията за участие в процедурата.
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2. Участникът „Булавто България“ АД, гр. София ще ползва подизпълнител при изпълнение
на поръчката по обособена позиция № 1. Документите по чл. 56 от ЗОП, представени в
Плик № 1 „Документи за подбор“, които изхождат от участника, са подписани от Светлозар
Ганчев, който представлява участника, съгласно актуалното състояние на участника от
Търговския регистър.
2.1. Представените в плик № 1 „Документи за подбор” по обособена позиция № 1
документи и информация са, както следва:
2.1.1 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложени към нея:
2.1.1.1 Декларация по 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от представляващия участника
Светлозар Ганчев и членовете на Съвета на директорите Михаил Калчев и Борислав Беков.
От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника.
2.1.1.2. Заверено копие на удостоверение за актуалното състояние от 24.07.2015 г.,
издадено от Агенция по вписванията;
2.1.2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция под формата на
парична сума в размер на 8 000 лева.
2.1.3. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец О16), в който са
посочени 2 изпълнени доставки на тежкотоварни автомобили. За доставките е посочен
публичния регистър на АОП, в който е публикувана информация за извършените доставки,
както и са приложени разпечатки от същите, потвърждаващи извършването на доставките.
Предвид информацията за доставките, посочена в списъка по образец О16 и
доказателствата за извършването им, същите попадат в дефиницията на възложителя за
„доставки, които са сходни с предмета на обществената поръчка“.
Същевременно се констатира, че списъкът е представен не от участника, а от друго
дружество - „Булавто“ АД, което е посочено и като изпълнител на доставките, описани в
списъка, в графа № 2 от същия.
Предвид така изложеното, липсва Списък на доставките, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, който да е представен от участника, което е в
несъответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от ЗОП, съгласно която
документите за доказване на техническите възможности на участника, следва да изхождат
от участника.
Също така, описаното по отношение на списъка дава индикация, че участникът
възнамерява да докаже техническите си възможности с възможностите на трето лице по
смисъла на чл. 51а, ал. 2 от ЗОП – подизпълнители, свързани предприятия и други лица,
независимо от правната връзка на участника с тях, съгласно чл. 51а, ал. 1, изречение
първо от ЗОП, но не са представени доказателства, че при изпълнението на поръчката ще
има на разположение ресурсите на третото лице, което е в несъответствие с чл. 51а, ал. 1
изречение второ от ЗОП.
2.1.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец О4) от Светлозар Ганчев.
2.1.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи
дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители,
в която е посочено, че участникът има предвиден подизпълнител - „Булавто“ АД, който ще
участва в изпълнението на доставка на компоненти за бордови настройки с шпригли и
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бризент и фургон с ролетни щори, както и, че съответстващия на тези работи дял от
стойността на обществената поръчка е 8%.
2.1.5.1 Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП (образец О6) от Петър Левтеров, който
представлява подизпълнителя и членовете на Съвета на директорите Стефка Пеева и
Велина Нотева, съгласно актуалното състояние на дружеството от Търговския регистър. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника.
2.1.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
2.1.7. Декларация (образец О9) от участника и подизпълнителя по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са
налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
2.1.8. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 120 дни от крайния срок
за получаване на оферти, което покрива минималния срок, през който участникът следва
да е обвързан от офертата.
2.1.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец О17).

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор, на участника се предоставя възможност в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени
представените документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори
поставените от възложителя изисквания по отношение на констатираните несъответствия.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 по
обособена позиция № 1 на участника, комисията с единодушно решение прие, че същите
съответстват на изискванията, поставени от възложителя.

2.2. Представените в плик № 1 „Документи за подбор” по обособена позиция № 2
документи и информация са, както следва:
2.2.1 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложени към нея:
2.2.1.1 Декларация по 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от представляващия участника
Светлозар Ганчев и членовете на Съвета на директорите Михаил Калчев и Борислав Беков.
От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника.
2.2.1.2. Заверено копие на удостоверение за актуалното състояние от 24.07.2015 г.,
издадено от Агенция по вписванията;
2.2.2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция под формата на
парична сума в размер на 2 000 лева.
2.2.3. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец О16), в който са
посочени 2 изпълнени доставки съответно на 1 брой ремарке и на 1 брой полуремарке. Към
списъка са приложени удостоверения, издадени от получателите, посочени в списъка,
потвърждаващи извършването на доставките.
В списъка е посочена информация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и изискванията на
възложителя от документацията за участие в процедурата.
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Предвид информацията, посочена в списъка по образец О16 и приложените удостоверения,
с двете изпълнени доставки участникът покрива минималното изискване за технически
възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка
с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочено в раздел III.2.3) от обявлението за обществената
поръчка и т. 14.1. от Указания за подготовка на офертата.
2.2.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец О4) от Светлозар Ганчев.
2.2.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (образец О5) от участника, в която е
посочено, че участникът няма да ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката.
2.2.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
2.2.7. Декларация (образец О9) от участника по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
2.2.8. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 120 дни от крайния срок
за получаване на оферти, което покрива минималния срок, през който участникът следва
да е обвързан от офертата.
2.2.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец О17).
Въз основа на представените документи и информация в плик № 1 по обособена позиция
№ 2, комисията с единодушно решение прие, че участникът отговаря на критериите за
подбор по обособена позиция № 2, включващи минималното изискване за технически
възможности и изискванията, поставени от възложителя в документацията за участие в
процедурата.
II. Срок и условия за представяне на допълнителни документи, с оглед установените от
комисията липсващи документи и несъответствия с критериите за подбор от участниците:
Допълнителните документи се представят и входират от участниците в деловодството на
„Булгартрансгаз” ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 66, в срок от пет работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден
от срока) от датата на получаване на настоящия протокол.
Допълнителните документи по чл. 68, ал. 9 от ЗОП следва да бъдат представени в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т. 26 от Указания за подготовка
на офертата, а именно: в запечатан плик от участника лично или от упълномощен от него
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска
служба. Върху плика участникът посочва следните означения: „Допълнително представяне
на документи” в процедура за възлагане на обществена поръчка с изписано
наименованието на поръчката, идентификационния й номер, даден от възложителя,
наименование на участника.
Ако участниците изпращат документи чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на плика с
допълнителните документи е за участника.
Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на пликовете с документите на
адреса и в срока, определен в настоящия протокол. Участниците не могат да искат от
комисията съдействия като: освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
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В случай, че документи за участник, не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в
процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
офертата на участника за отстраняване от процедурата.
Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички
членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без
забележки и изразени особени мнения.
Настоящият протокол, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, се изпраща на участниците в
процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача.
Председател:

членове:

Радослав Влахов

Румен Георгиев

Надя Стойкова

Любомир Кръстев

Клавдия Петрова
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