ПРОТОКОЛ № 1
Съставен на основание чл. 68, ал. 7 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-07-43 от 27.02.2015 г. на изпълнителния
директор на „Булгартрансгаз” ЕАД за провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка по ЗОП с наименование: „Доставка на резервни части и консумативи
за газомотокомпресор (ГМК)“, идент. номер 150-027 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 19.03.2015 г.÷08.04.2015 г., назначената от възложителя със заповед № БТГ-РД09-34 от 19.03.2015 г., комисия в следния състав:
Председател:
1. инж. Ангел Конов – началник служба/КЦ в регионално звено ПГХ Чирен, лице,
притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно
легалната дефиниция на &1, т. 22а от ДР на ЗОП, а именно: образование – ТУ – Габрово,
магистър - специалност ТМММ, диплома Серия ВД-96 № 0013238, рег. №
960176/11.07.1996 г., както и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността
началник служба/КЦ в ПГХ Чирен.
и членове:
2. Константин Вучков – старши юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
3. Весела Русева – специалист/главен в отдел „Придобиване на активи”;
с резервни членове на комисията:
1. инж. Елена Йорданова – главен специалист „Геология и добив” в управление
„Съхранение на природен газ“ - 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 „Геология на минералните ресурси – Петролна
геология“, придобито в „Минно-геоложки университет“, гр. София, както и умения, усвоени
в процеса на упражняване на длъжността главен специалист „Геология и добив”;
2. Росен Кечев - юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
3. Надя Стойкова – ръководител отдел - заместник на отдел „Придобиване на активи”,
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:
-

„СИМАТЕКС“ ЕООД, гр. София, с рег. № БТГ-25-01-1086 от 18.03.2015 г., 12:30 ч.;

-

ОПМ „Мениджмънт“ ЕООД, гр. София, с рег. № БТГ-25-01-1095 от 18.03.2015 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
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в документацията за участие във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 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.
1. Проверка на представените документи и информация в плик № 1 „Документи за подбор”
на участника „Симатекс“ ЕООД, гр. София, които 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, подписана от представляващия
дружеството г-н Людмил Стоянов – управител и приложени към нея:
1.1.1. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние на участника от 19.02.2015
г. с посочен идентификационен номер на участника 200704348, издадено от Агенцията по
вписванията. Съгласно представеното удостоверение г-н Людмил Стоянов – управител на
„Симатекс“ ЕООД представлява участника единствено и самостоятелно.
1.1.2. Декларация по 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП (декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП)
в оригинал, подписана от г-н Людмил Стоянов – представляващ участника. От
декларираните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП не са налице такива, които да
водят до отстраняване на участника.
1.2. Гаранция за участие в процедурата под формата на платежно нареждане в размер на
3 000 лева, представена съгласно условията на възложителя, посочени в т. III.1.1) от
обявлението за поръчката и в т. 12 от Указания за подготовка на офертата, част от
документацията за участие в процедурата.
1.3. Списък от участника (Образец О16) на доставките, които са сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в
който е представена цялата изискуема информация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и
образец О16, заедно с доказателства за извършените доставки, съгласно чл. 51, ал. 4 от
ЗОП, с които се покрива минималното изискване за технически възможности.
Съгласно изискването на възложителя, посочено в т.14. от Указания за подготовка на
оферта и т.1 от раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности” от Обявлението за обществена
поръчка, участникът следва да има изпълнени най-малко 2 (две) доставки, които са сходни
с предмета на обществената поръчка стоки през последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата. Под „сходни доставки” се разбират доставки на:
- резервни части за газови компресори;
и/или
-

елементи на преносната мрежа (преносни газопроводи, компресорни станции,
газоизмервателни станции, газорегулаторни станции, автоматични газорегулаторни
станции, газохранилища) и/или резервни части за тях;

и/или
-

резервни части и/или консумативи, които се използват в други отрасли на
промишлеността, но са предназначени и се използват и в газовата промишленост.

В списъка на изпълнените доставки от участника „Симатекс“ ЕООД през последните три
години, считано от датата на подаване на оферти, са посочени изпълнени 3 /три/ доставки,
попадащи в дефиницията на възложителя за изпълнени „сходни доставки“, както следва:
Изпълнена доставка на „Регулатори на налягане“ на 21.09.2012 г. Като
доказателство за изпълнената доставка участникът е посочил в списъка публичен регистър
– Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществените поръчки (АОП), Р.
България, в който е публикувана информация № 503716 за изпълнената доставка.
Изпълнена доставка на „Регулатори на налягане за пусков и горивен газ“ на
21.09.2012 г. Като доказателство за изпълнената доставка участникът е посочил в
списъка публичен регистър – Регистъра на обществените поръчки на АОП, Р. България, в
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който е публикувана информация № 503719 за изпълнената доставка.
Изпълнена доставка на „Резервни елементи за регулатор "Tartarini" на
21.09.2012 г. Като доказателство за изпълнената доставка участникът е посочил в
списъка публичен регистър – Регистъра на обществените поръчки на АОП, Р. България, в
който е публикувана информация № 503720 за изпълнената доставка.
Във връзка с горното комисията констатира, че участникът отговаря на минималното
изискване за технически възможности, поставено от Възложителя в т.14. от Указанията за
подготовка на офертата и т.1 от раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности” от Обявлението
за обществена поръчка, на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1,
т. 1 от ЗОП, а именно да се докаже опит в изпълнени най-малко 2 (две) доставки, които са
сходни с предмета на обществената поръчка стоки през последните 3 години, считано от
датата на подаване на офертата.
1.4. Декларация (Образец О4) по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг
участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8,
ал. 8, т. 2 от ЗОП от участника, подписана от г-н Людмил Стоянов – управител.
1.5. 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. Декларацията е подписана от г-н Людмил Стоянов – управител.
1.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор, подписана от -н Людмил Стоянов – управител.
1.7. 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), г-н Людмил Стоянов – управител. От декларираните
обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
1.8. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 120 дни, считано от
крайния срок за получаване на офертите, подписана от г-н Людмил Стоянов – управител,
която отговаря на изискването на т. IV.3.6) от обявлението за обществената поръчка.
1.9. Списък (образец О17) на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от г-н Людмил Стоянов – управител, в който са посочени всички приложени
документи и отговаря на изискванията на възложителя.
Констатациите на комисията по отношение на документите в плик № 1 „Документи за
подбор“ на участника „Симатекс“ ЕООД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор
и другите изисквания на възложителя, в т.ч. минималното изискване за технически
възможности, поставено от възложителя са взети с единодушно решение на комисията за
провеждане на процедура и са отразени в настоящия протокол на основание чл. 68, ал. 7
от ЗОП.
___________________________________________________________________
2. Проверка на представените документи и информация в плик № 1 „Документи за подбор”
на участника ОПМ „Мениджмънт“ ЕООД, гр. София, които 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, подписана от представляващия
дружеството г-н Любомир Владимиров и приложени към нея:
2.1.1. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние на участника от 17.03.2015
г. с посочен идентификационен номер на участника 175173424, издадено от Агенцията по
вписванията. Съгласно представеното удостоверение г-н Любомир Владимиров – управител
на ОПМ „Мениджмънт“ ЕООД, гр. София.
2.1.2. Декларация по 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП (декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП)
в оригинал, подписана от г-н Любомир Владимиров – управител. От декларираните
обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП не са налице такива, които да водят до
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отстраняване на участника.
2.2. Гаранция за участие в процедурата под формата на платежно нареждане в размер на
3 000 лева, представена съгласно условията на възложителя, посочени в т. III.1.1) от
обявлението за поръчката и в т. 12 от Указания за подготовка на офертата, част от
документацията за участие в процедурата.
2.3. Списък от участника (Образец О16) на доставките, които са сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в
който е представена цялата изискуема информация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и
образец О16, заедно с доказателства за извършените доставки, съгласно чл. 51, ал. 4 от
ЗОП, с които се покрива минималното изискване за технически възможности.
Съгласно изискването на възложителя, посочено в т.14. от Указания за подготовка на
оферта и т.1 от раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности” от Обявлението за обществена
поръчка, участникът следва да има изпълнени най-малко 2 (две) доставки, които са сходни
с предмета на обществената поръчка стоки през последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата. Под „сходни доставки” се разбират доставки на:
- резервни части за газови компресори;
и/или
-

елементи на преносната мрежа (преносни газопроводи, компресорни станции,
газоизмервателни станции, газорегулаторни станции, автоматични газорегулаторни
станции, газохранилища) и/или резервни части за тях;

и/или
-

резервни части и/или консумативи, които се използват в други отрасли на
промишлеността, но са предназначени и се използват и в газовата промишленост.

В списъка на изпълнените доставки през последните три години, считано от датата на
подаване на оферти, са посочени изпълнени 2 /две/ доставки, попадащи в дефиницията на
възложителя за изпълнени „сходни доставки“, както следва:
Изпълнена доставка на „два броя регулатори с пилотно управление“ на
29.05.2014 г. Като доказателство за изпълнената доставка участникът е описал в списъка
и представил заверено копие на удостоверение за изпълнена доставка, посочена в списъка,
издадено от получателя на доставката.
Изпълнена доставка на „Регулираща арматура“ на 02.06.2014 г. Като
доказателство за изпълнената доставка участникът е описал в списъка и представил
заверено копие на удостоверение за изпълнена доставка, посочена в списъка, издадено от
получателя на доставката.
Във връзка с горното комисията констатира, че участникът отговаря на минималното
изискване за технически възможности, поставено от Възложителя в т.14. от Указанията за
подготовка на офертата и т.1 от раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности” от Обявлението
за обществена поръчка, на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1,
т. 1 от ЗОП, а именно да се докаже опит в изпълнени най-малко 2 (две) доставки, които са
сходни с предмета на обществената поръчка стоки през последните 3 години, считано от
датата на подаване на офертата.
2.4. Декларация (Образец О4) по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника, за липса на
свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП от участника, подписана от г-н Любомир
Владимиров – управител.
2.5. 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. Декларацията е подписана от г-н Любомир Владимиров –
управител.
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2.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор, подписана от г-н Любомир Владимиров – управител.
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), г-н Любомир Владимиров – управител. От декларираните
обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
2.8. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 120 дни, считано от
крайния срок за получаване на офертите, подписана от г-н Любомир Владимиров –
управител, която отговаря на изискването на т. IV.3.6) от обявлението за обществената
поръчка.
2.9. Списък (образец О17) на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от г-н Любомир Владимиров – управител, в който са посочени всички приложени
документи и отговаря на изискванията на възложителя.
Констатациите на комисията по отношение на документите в плик № 1 „Документи за
подбор“ на участника ОПМ „Мениджмънт“ ЕООД, гр. София, за съответствие с критериите
за подбор и другите изисквания на възложителя, в т.ч. минималното изискване за
технически възможности, поставено от възложителя са взети с единодушно решение на
комисията за провеждане на процедура и са отразени в настоящия протокол на основание
чл. 68, ал. 7 от ЗОП.
Предвид изложеното, Комисията с единодушно решение прие, че участниците отговарят на
критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя от документацията за участие,
тъй като са представили всички изискуеми документи, както и отговарят на минималното
изискване за технически възможности, посочено в т. III.2.3) от обявлението за
обществената поръчка, поради което не са налице обстоятелства, налагащи прилагане на
разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, във връзка с което настоящият протокол не се
изпраща на участниците в процедурата.
Протоколът е съставен и подписан от членовете на комисията на 08.04.2015 г. без
забележки и изразени особени мнения.
Председател:
.................................
Ангел Конов
Членове:
.................................

.................................
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