ПРОТОКОЛ № 1
Съставен 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-07-23/06.02.2015г., изменено с Решение
за промяна № БТГ-РД-07-23А/19.02.2014г. на изпълнителния директор на
„Булгартрансгаз” ЕАД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена
поръчка по ЗОП с наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на
газхроматографи и принадлежности към тях“, идент. номер 140-144 на „Булгартрансгаз“
ЕАД

ОТНОСНО: Разглеждане на документите и информацията в плик № 1 „Документи за
подбор” на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В периода 20.03.2015 г.÷27.03.2015 г., назначената от възложителя със заповед № БТГРД-09-38 от 20.03.2015 г., комисия в следния състав:
Председател:
Христо Христов – ръководител отдел Метрология, ГРС - лице притежаващо професионална
компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1,
т. 22а от ДР на ЗОП, а именно образование по специалност „Метрологично осигуряване“,
придобито във „ВМЕИ Ленин”, гр. София и умения усвоени в процеса на упражняване на
длъжността.
и членове:
1. Васил Николов – Специалист "Машини и оборудване", лице притежаващо
професионална компетентност, свързано с предмета на поръчката, съгласно легалната
дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП, а именно умения усвоени в процеса на
упражняване на длъжността - Специалист "Машини и оборудване";
2. Любомир Кръстев – Юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
3. Кирил Велков - Специалист в отдел „Придобиване на активи”;
4. Клавдия Петрова – Счетоводител в сектор „Счетоводство на ЦУ“;
резервни членове:
1. Елизабет Георгиева – специалист главен отдел Метрология, ГРС - лице притежаващо
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната
дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП, а именно умения придобити в процеса на
упражняване на длъжността;
2. Георги Георгиев – юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
3. Калин Ананиев - Специалист 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.
В посочения в обявлението за обществената поръчка срок, са представени 7 оферти от
следните участници:
1. „Газтехника” ЕООД, ЕИК 831382805 с вх. № БТГ- 25-01-1078 от 18.03.2015 г., 11:54 ч.;
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2. „Брайт Инженеринг” ООД, ЕИК 103327353 с вх. № БТГ- 25-01-1102 от 19.03.2015 г.,
11:00 ч.;
3. „Технауел” EOОД, ЕИК 202470716 с вх. № БТГ- 25-01-1107 от 19.03.2015 г., 11:30 ч.;
4. „Унисист инженеринг” OОД, ЕИК 121224604 с вх. № БТГ- 25-01-1134 от 19.03.2015 г.,
11:30 ч.;
5. „Старт инженеринг” АД, ЕИК 030217255 с вх. № БТГ- 25-01-1138 от 19.03.2015 г., 16:00
ч.;
6. „Симлоджик” ЕООД, ЕИК 130189060 с вх. № БТГ- 25-01-1140 от 19.03.2015 г., 16:10 ч.;
7. „Аквахим” АД, ЕИК 200984964 с вх. № БТГ- 25-01-1141 от 19.03.2015 г., 16:20 ч.;
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. 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. Проверка на представените от участника „Газтехника” ЕООД документи и информация
в плик №1 „Документи за подбор”
Участникът „Газтехника” ЕООД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участникът се представлява от управителя г-н Григор
Филков.
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:
1.1.1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, подписана от управителя на
дружеството.
При преглед на представената декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП се
установи, че в частта от нея, в която управителят на дружеството е декларирал
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП (на стр. 2 от документа), са оставени
пояснителните текстове, поставени в скоби, които се съдържат в образеца на документа.
По този начин са декларирани взаимно изключващи се обстоятелства - че участникът
няма задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК и няма задължения за данъци
или вноски за социалното осигуряване и едновременно с това, че участникът има
задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, като е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
Липсва деклариране на конкретните обстоятелства от лицето, подписало декларацията
относно това, дали участникът няма задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от
ДОПК и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване или съответно
има задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, за които е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията.
В тази част от декларацията следва да се посочат конкретните обстоятелства, т. е. един
от двата възможни варианта, дадени в образеца на документа: наличие на задължения,
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които са разсрочени (или отсрочени) или липса на задължения, а в конкретния случай
това не е изпълнено. В тази връзка декларацията по 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП не
съответства на чл. 47, ал. 9 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, както и на
изискванията на възложителя.
1.2. Списък на техническите лица образец (О15), представен от участника. В списъка е
посочено едно лице, като в раздел „Обект/и, в които е придобит професионалния опит” от
таблицата от списъка, участникът е посочил наименованието „Elster Intromet”, което
представлява наименование на производител на газхроматографи, а не конкретен обект.
Раздел „Конкретни дейности, извършени от специалиста в обектите, в които е придобит
професионалния опит” от таблицата за списък на технически лица образец (О15), не е
попълнен от участника.
В тази връзка представения от участника списък на технически лица не отговаря на
изискванията на възложителя от документацията за участие в процедурата, като в същия
липсва информация относно конкретни обекти и относно дейностите, извършени от
специалиста в конкретни обекти.
Предвид горното, липсва информация, на база на която да бъде направена преценка
дали участникът отговаря на минималното изискване за технически възможности съгласно
т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка
на оферта.
1.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
1.4. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
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 срок на валидност на офертата, с посочен срок – 120 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
1.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т. 1.1.1. и т. 1.2. от настоящия
протокол, на участника се предоставя възможност в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка, да замени представените документи или да представи
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя
изисквания, по отношение на декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от
ЗОП, списъка на технически лица (образец О15) и минималното изискване за
технически възможности съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената
поръчка.
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По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват с критериите
за подбор и с изискванията, поставени от възложителя.

2. Проверка на представените от участника „Брайт Инженеринг”
документи и информация в плик №1 „Документи за подбор”

ООД

Участникът „Брайт Инженеринг” ООД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК 103327353, при проверка в Търговския регистър
към Агенция по вписванията се установи, че участника се представлява от двама
управители заедно и поотделно - г-н Динко Желев и г-н Янко Желев.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
2.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
2.1.1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. От декларираните
обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
2.2. Списък на техническите лица (образец О15). В списъка е посочен един технически
специалист, като в раздел „Обект/и, в които е придобит професионалния опит” от
таблицата от списъка, са посочени обектите ПГХ Чирен и Лукойл Нефтохим Бургас. От
раздел конкретни дейности, извършени от специалиста в обектите, в които е придобит
професионалния опит от таблицата от списъка, е видно, че специалистът е извършил
дейности по монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи.
В тази връзка, въз основа на информацията в представения от участника списък на
технически лица се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта.
2.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
2.4. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
2.5. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
2.6. 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.
2.7. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 120 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
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2.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
Kомисията с единодушно решение прие, че всички представени документи и информация
в плик № 1 на участника съответстват с критериите за подбор и с изискванията,
поставени от възложителя.
3. Проверка на представените от участника „Технауел” EOОД документи и
информация в плик №1 „Документи за подбор”
Участникът „Технауел” EOОД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК 202470716, при проверка в Търговския регистър
към Агенция по вписванията се установи, че участника се представлява от един управител
- г-жа Мария Върбанова.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
3.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
3.1.1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. От декларираните
обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
3.2. Списък на техническите лица (образец О15). В списъка е посочен един технически
специалист, като в раздел „Обект/и, в които е придобит професионалния опит” от
таблицата от списъка е посочен един обект – ПГХ Чирен. От раздел конкретни дейности,
извършени от специалиста в обектите, в които е придобит професионалния опит от
таблицата от списъка, е видно, че специалистът е извършил дейности по монтаж, пуск,
настройка и поддръжка на газхроматографи.
В тази връзка, въз основа на информацията в представения от участника списък на
технически лица се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта.
3.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
3.4. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
3.5. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
3.6. 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.
3.7. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 120 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
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3.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
Kомисията с единодушно решение прие, че всички представени документи и информация
в плик № 1 на участника съответстват с критериите за подбор и с изискванията,
поставени от възложителя.

4. Проверка на представените от участника „Унисист инженеринг” OОД
документи и информация в плик №1 „Документи за подбор”
Участникът „Унисист инженеринг” OОД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява от управителя г-н Иван
Йорданов.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
4.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
4.1.1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, подписана от управителя на
дружеството. От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до
отстраняване на участника.
4.2. Списък на техническите лица образец (О15), представен от участника. В списъка е
посочен един технически специалист, като в раздел „Обект/и, в които е придобит
професионалния опит” от таблицата в списъка, участникът е записал „специалист на
производителя”, вместо да посочи обекти, в които специалиста е придобил
професионалния си опит. В раздел „Конкретни дейности, извършени от специалиста в
обектите, в които е придобит професионалния опит” от таблицата в списъка са посочени
няколко обекта с наименованието на възложителя и страната на изпълнение, вместо да се
посочат конкретни дейности, от които да е видно, че специалистът е изпълнил
минималното изискване за технически възможности съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на
обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта – за наличието на
не по-малко от един специалист с опит в монтаж и пускане в експлоатация на
газхроматографи.
В тази връзка представеният от участника списък на технически лица не отговаря на
изискванията на възложителя от документацията за участие в процедурата по отношение
на начина на попълване на съответните раздели от образеца на документа, както също
така в списъка липсва информация относно дейностите, извършени от специалиста в
конкретни обекти.
Предвид горното, липсва информация, на база на която да бъде направена преценка
дали участникът отговаря на минималното изискване за технически възможности съгласно
т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка
на оферта.
4.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
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участник (образец О4).
4.4. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
4.5. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
4.6. 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.
4.7. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 120 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
4.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т. 4.2. от настоящия протокол, на
участника се предоставя възможност в съответствие с изискванията на
възложителя, посочени в обявлението и документацията на обществената
поръчка, да замени представените документи или да представи нови, с които
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания, по
отношение на списъка на технически лица (образец О15) и минималното
изискване за технически възможности съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на
обществената поръчка.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват с критериите
за подбор и с изискванията, поставени от възложителя.

5. Проверка на представените от участника „Старт инженеринг” АД документи и
информация в плик №1 „Документи за подбор”
Участникът „Старт инженеринг” АД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява заедно и поотделно от
директорите г-н Георги Георгиев и г-н Стоил Стоилов.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
5.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
5.1.1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, подписана от директорите на
дружеството. От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до
отстраняване на участника.
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5.2. Списък на техническите лица образец (О15), представен от участника. В списъка са
посочени двама технически специалисти, като в раздел „Обект/и, в които е придобит
професионалния опит” от таблицата в списъка, са посочени множество обекти. В раздел
„Конкретни дейности, извършени от специалистите в обектите, в които е придобит
професионалния опит” от таблицата в списъка са посочени различни видове дейности,
включително абонаментно, сервизно и извънгаранционно обслужване на различни
системи, също така са посочени дейности по проектиране, доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация на различни системи.
Изискването на възложителя по отношение на специалистите е за същите да бъде
посочен опит конкретно в монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи.
В тази връзка, дейностите по абонаментно, сервизно или следгаранционно обслужване не
покриват тези изисквания.
Също така, по отношение на посочените дейности по проектиране, доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на различни системи се констатира, че от представената
информация не може да се направи обоснован извод, че тези дейности включват и
монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи.
Следва да се отбележи, че за никой от посочените в списъка обекти не е представена
конкретна информация, че специалистите са извършвали в същите дейностите по монтаж
и пускане в експлоатация на газхроматографи.
В тази връзка представения от участника списък на технически лица не отговаря на
изискванията на възложителя от документацията за участие в процедурата поради
липсата на информация относно дейности по монтаж и пускане в експлоатация на
газхроматографи.
Предвид горното, липсва информация, на база на която да бъде направена преценка дали
участникът отговаря на минималното изискване за технически възможности съгласно
т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка
на оферта.
5.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
5.4. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
5.5. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
5.6. 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.
5.7. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 120 дни (до
20.07.2015г.), считано от крайния срок за получаване на офертите.
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5.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
липса на документи и несъответствия с критериите за подбор по т. 5.2. от
настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка, да замени представените документи или да представи
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя
изисквания, по отношение на списъка на технически лица (образец О15) и
минималното изискване за технически възможности съгласно т.III.2.3.1 от
обявлението на обществената поръчка.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват с критериите
за подбор и с изискванията, поставени от възложителя.

6. Проверка на представените от участника „Симлоджик” ЕООД документи и
информация в плик №1 „Документи за подбор”
Участникът „Симлоджик” ЕООД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява от г-н Пламен Пенев управител.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
6.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
6.1.1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, подписана от управителя на
дружеството. От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до
отстраняване на участника.
6.2. Списък на техническите лица образец (О15), представен от участника. В списъка са
посочени 5 технически специалисти, като в раздел „Обект/и, в които е придобит
професионалния опит” от таблицата в списъка, участникът е посочил един обект и за
петимата специалисти – ТЕЦ „Toplana Zapad”, Нови Сад, Сърбия. В раздел „Конкретни
дейности, извършени от специалистите в обектите, в които е придобит професионалния
опит” от таблицата в списъка участника е посочил различни видове дейности – пуск,
настройка, инсталация, конфигуриране на софтуер, диагностика и калибриране за един от
специалистите, супервизия при монтаж за двама от специалистите, монтаж, инсталация,
конфигуриране на софтуер за друг специалист и монтаж и инсталация за последния
специалист от списъка.
Комисията констатира, че за нито една от изброените дейности не е конкретизирано
оборудването, за което се извършват тези дейности. Предвид това, липсва информация
дали тези дейности се отнасят до монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи.
В тази връзка представения от участника списък на технически лица не отговаря на
изискванията от документацията за участие в процедурата поради липсата на
информация относно дейности по монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи.
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Предвид горното, липсва информация, на база на която да бъде направена преценка дали
участникът отговаря на минималното изискване за технически възможности съгласно
т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка
на оферта.
6.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
6.4. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
6.5. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
6.6. 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.
6.7. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 120 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
6.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
липса на документи и несъответствия с критериите за подбор по т. 6.2. от
настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка, да замени представените документи или да представи
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя
изисквания, по отношение на списъка на технически лица (образец О15) и
минималното изискване за технически възможности съгласно т.III.2.3.1 от
обявлението на обществената поръчка.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват с критериите
за подбор и с изискванията, поставени от възложителя.
7. Проверка на представените от участника „Аквахим” АД документи и
информация в плик №1 „Документи за подбор”
Участникът „Аквахим” АД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК 200984964, при проверка в Търговския регистър
към Агенция по вписванията се установи, че участника се представлява от - г-жа Камелия
Цанкова, както и от двама прокуристи – г-жа Здравка Шолева и г-жа Цанка Малчева.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
7.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
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участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
7.1.1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. От декларираните
обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
7.2. Списък на техническите лица (образец О15). В списъка е посочен един технически
специалист, като в раздел „Обект/и, в които е придобит професионалния опит” от
таблицата
от
списъка,
участникът
е
посочил
обектите:
„Централна
научноизследователлска лаборатория – Химико технологичен и металургичен
университет”, ИА по околна среда
- МОСВ, „Научноизследователски институт по
криминалистика и криминология” – МВР, факултет по химия и фармация – СУ „Св.
Климент Охридски” и „СИД1” ООД. От раздел „Конкретни дейности, извършени от
специалиста в обектите, в които е придобит професионалния опит” от таблицата от
списъка, е видно, че в същите обекти участникът е извършил дейности по монтаж и
пускане в експлоатация на газхроматографи.
В тази връзка, въз основа на информацията в представения от участника списък на
технически лица се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта.
7.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
7.4. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
7.5. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
7.6. 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.
7.7. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 120 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
7.8.
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
Kомисията с единодушно решение прие, че всички представени документи и информация в
плик № 1 на участника съответстват с критериите за подбор и с изискванията, поставени
от възложителя.

II. Срок и условия за представяне на допълнителни документи от участниците, с оглед
установените от комисията липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор
и/или други нередовности:
Допълнителните документи се представят и входират от участниците в деловодството на
стр. 11 от 12

