Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура по
възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА“ по реда на Част II от ЗОП- чрез открита
процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ
МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, която обществена поръчка е открита с
Решение на възложителя № 5 от дата 21.02.2018 г., вписано заедно с одобреното с него
обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под
уникален идентификационен номер 00092-2018-0002 и публикувано заедно с одобрените с него
обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя –
профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2251
Днес, 21.11.2018 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на заповеди № № ОП-7 от 02.04.2018 г. и ОП-24 от 10.07.2018г. на кмета на община
Смолян се събра комисия в следния състав:
Председател:
Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян
Членове:
Румен Федев Романов - главен експерт в дирекция „МППОД“ в община Смолян
инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян
Василка Димитрова Гатешка - главен експерт в дирекция „ФСДиБЧРиФК“ в община Смолян
Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и
5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.12-13 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
1. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, предвид което изиска допълнително представяне на
документи от следните участници в процедурата: „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД,
Кооперация „ПАНДА“, „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД и „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД .
2. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в
деловодството на община Смолян постъпиха допълнитeлни документи от следните участници в
процедурата:
№

Наименование на участника

1.

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД
1

Регистрационен номер и дата
на получване на допълнитлено
представените документи
ДЛ001515_001
от 09.11.2018г.

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

2.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД

3.

Кооперация „ПАНДА“

ДЛ001515_002
от 12.11.2018г.
ДЛ001515_003
от 12.11.2018г.

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията отвори допълнително
постъпилите документи и пристъпи към разглеждането им за установяване на съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което установи
следното:

3.1.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в
деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника, а
именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид,
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие
в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/.
 Участникът с допълнително представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил:
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени
в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II
„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на
офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна
част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в
съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;
 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното
законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не
са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на
офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, представляващи Книга IІ, като изрично е посочил в Част III,
Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за
него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са
посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи
липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата 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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението
за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците –
критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за
подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга
IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично е
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предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за извършените пред референтния
период основни доставки, с което е удостоверил че през последните 3 /три/ години
от дата на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, а именно доставки на над 1000 единици
мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка на
117 единици мебелировка за обзавеждане на офис, зали и кампус в Младежки
център Добрич, изпълнена за община Добрич в периода 08.10.2015г.-04.12.2015г.;
доставка на 660 единици мебелировка за осем дески градини на територията на
община Исперих в изпълнение на проект BG06—218 „Превенция и реинтеграция на
деца в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014, изпълнена за община Исперих в периода
09.03.2016г.-12.03.2016г.; доставка на 291 единици мебелировка по проект
BG16RFOP001-1.027-0001-C01“Подобряване на образователната среда в гр.Горна
Оряховица“ – по обособени позиции - обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж
на оборудване и обзавеждане за обект ЦДГ “Бодра смяна”, гр. Горна Оряховица”,
изпълнена за община Горна Оряховица на 08.06.2017г.; доставка на 530 единици
мебелировка
по
проект
BG16RFOP001-1.027-0001-C01“Подобряване
на
образователната среда в гр.Горна Оряховица“ – по обособени позиции - обособена
позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект ОДЗ “Елена
Грънчарова”, гр. Горна Оряховица”, изпълнена за община Горна Оряховица на
29.11.2017г.; доставка на 199 единици мебелировка в изпълнение на проект
BG05M20P001-3.001-0017 “Заедно сме по – добри“ , по три обособени позиции,
изпълнена за община Ивайловград на 15.09.2017г..
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
комисията единосдушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение.

3.2.

Кооперация „ПАНДА“

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в
деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника, а
именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид,
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие
в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/.
 Участникът с допълнително представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил:
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени
в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II
„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на
офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна
част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в
съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за
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отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;
Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното
законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не
са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на
офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, представляващи Книга IІ, като изрично е посочил в Част III,
Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за
него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са
посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи
липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата 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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението
за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците –
критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за
подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга
IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за извършените пред референтния
период основни доставки, с което е удостоверил че през последните 3 /три/ години
от дата на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, а именно доставки на над 1000 единици
мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка и
монтаж на 579 единици обзавеждане, сходно с предмета на поръчката, за пристройка
за предучилищно обучение и възпитание на деца към ОУ „Христо Ботев“, изпълнена
за община Бургас в периода 12.08.2016г.-09.11.2016г.; доставка на 180 единици
обзавеждане, изпълнена за Национална професионална гимназия за полиграфия и
фотография - гр. София в периода 01.09.2016г. – 20.09.2016г.; доставка на 260
единици офис обзавеждане, изпълнена за Софийска градска прокуратура на периода
31.03.2017г.-12.07.2017г.; доставка на 334 единици мебелно оборудване, изпълнена
за Община Каспичан в периода 09.07.2017г.- 30.07.2017г..
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
комисията единосдушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение.


3.3.

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в
деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника, а
именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
 Участникът с допълнително представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) е удостоверил:
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Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени
в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II
„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на
офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна
част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в
съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;
 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното
законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не
са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на
офертата и ред за провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, представляващи Книга IІ, като изрично е посочил в Част III,
Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за
него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са
посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи
липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата 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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението
за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците –
критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за
подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга
IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за извършените пред референтния
период основни доставки, с което е удостоверил, че през последните 3 /три/ години
от дата на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, а именно доставки на над 1000 единици
мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за
община Струмяни на 69 единици мебелировка, изпълнена в периода 13.11.2017г.30.11.02017г.; доставка за община Тутракан на 25 единици мебелировка, изпълнена в
периода 16.03.2017г. - 19.03.2017г.; доставка за Детска градина „Славянка“, гр.
Тутракан на 28 единици мебелировка, изпълнена в периода 01.07.2017г.12.07.2017г.; доставка за УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София на 6 единици
мебелировка, изпълнена в периода 09.06.2017г.-01.09.2017г.; доставка за
Инспектората към Висшия съдебен съвет, гр. София на 59 единици мебелировка,
изпълнена в периода декември 2017-януари 2018г.; доставка за „Про Инфо“ ЕООД,
гр. София на 25 единици мебелировка, изпълнена на 18.09.2017г.; доставка за
община Кайнарджа на 448 единици мебелировка, изпълнена в периода 13.07.2017г.28.02.2018г.; доставка за община Тунджа на 370 единици мебелировка, изпълнена в
периода 16.02.2018г.- 30.03.2018г..
При преглед на допълнително представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) комисията установи, че участникът не е спазил задължението единният
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) да е представен в електронен вид
съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, но същият е надлежно подписан и подпечатан на хартиен носител.
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Въпреки че участникът не е спазил задължението съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, комисията
счита, че представеният единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
на хартиен носител с подписването и подпечатването му съдържа надлежно
обективирано волеизявление от участника. В посочения смисъл е и предоставената от
Агенцията по обществени поръчки информация за използването на системата за
еЕЕДОП чрез препратка към указания на интернет страницата на Европейската
комисия
(еЕЕДОП
—
често
задавани
въпроси)
–
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 , които указания (в отговор на Въпрос № 14.
Как мога да подпиша еЕЕДОП?) гласят, че ако купувачът го изисква, еЕЕДОП трябва да
се подпише, което означава, че участващото дружество трябва да изтегли XML файла и
да го подпише с приложението си за електронен подпис, но ако няма такава възможност,
ЕЕДОП трябва да се разпечата като PDF документ и да се подпише на ръка.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение.
4. Комисията направи следните констатации относно съответствието на участника
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, при което установи следното:
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът с първоначално представения с офертата си Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) не е удостоверил съответствието си с критериите за подбор,
закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III
„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“
от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи
Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: не е
удостоверил, че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е изпълнил
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно доставки на
над 1000 единици мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), тъй като в Част IV,
раздел В, т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът
е попълнил информация за извършените през референтния период основни доставки с
посочване на сумите, датите и получателите, както следва: доставка на мебелировка и
оборудване, изпълнена за Индустриал Сервиз Инженеринг в периода 04.12.2017г.-16.02.2018г.,
но не е посочена информация за вида на посочената доставка, а именно липсват данни за вида
и броя на доставените единици мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в
резултат на което не е видно дали участникът е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката. Посочените обстоятелства са подробно описани и
мотивирани в предходния протокол от работата на комисията – протокол № 2 от 07.11.2018г.
На основание чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от
предходния протокол от работата на комисията - протокол протокол № 2 от 07.11.2018г.,
съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси,
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непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически
грешки, е изпратен на участника в деня на публикуването му в профила на купувача, като на
основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника е изискано да
представи на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена
информация, индивидуализирана в изпратения протокол по отношение на участника съобразно
направените констатации. Получаването на предходния протокол от работата на комисията е
удостоверено с обратни разписки. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно
чл.54, ал.9 от ППЗОП в деловодството на община Смолян не са постъпили допълнителни
документи от участника, с което за него остава неудостоверено постигането на съответствие с
критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3
от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за
допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата,
представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а
именно: участникът не е удостоверил, че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на
офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а
именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане).
Забележка: Комисията не потвърждава другата констатацията в предходния протокол от
работата си, че участникът не е удостоверил съответствието си с критериите за подбор,
закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1-1.2 и 1.7 от Раздел
II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на
офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част
от документацията за обществена поръчка, тъй като представеният Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) не е подписан от всички задължени лица, а именно
не е подписан от едноличния собственик на капитала (Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от управителя на дружеството - Магдалена
Георгиева Василева), като по този начин за едноличния собственик на капитала не е
установено съответствието с изискванията към личното състояние на участниците,
закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1-1.2 и 1.7 от Раздел
II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на
офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част
от документацията за обществена поръчка, а именно не е установено дали е: осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172,
чл.192а, чл.194–217, чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–353е от
Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на описаните, в друга държава
членка или трета страна; налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен,
като мотивите за това са следните:
Според чл.54, ал.2 от ЗОП основанията по ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица,
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
В разпоредбата на чл.40 от ППЗОП изрично се посочва статутът на тези лица според
правно-организационната форма на участника, както следва: 1. лицата, които
представляват участника; 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника; 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи. В разпоредбата на чл.40, ал.2, т.3 от
ППЗОП лицата по т.1 и т.2 при еднолично дружество с ограничена отговорност, каквато е
правно-организационната форма на участника – „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, са
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лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон, а именно едноличният собственик на капитала, а
ако той е юридическо лице, неговия ръководител или и в двата случая определен от него
управител. В настоящия случай участникът е еднолично дружество с ограничена
отговорност. Видно от справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията към
министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, лицето, което представлява участника по
чл.40, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП е неговият управител Магдалена Георгиева Василева. Управителят е подписал първоначално представения Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП е
посочено, че лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП могат да бъдат и други лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на
този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи. Няма изрично посочване на тези лица, доколкото същите могат да бъдат предвидени
в приложимото законодателство, по което е учреден съответния участник, респективно в
учредителни или други документи, определящи правомощията на лицата в структурата на
съответния участник. В настоящия случай следва да се прецени дали има лица със статут,
който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, а именно да представляват
дружеството като управител. В случая комисията счита, че едноличният собственик на
капитала няма самостоятелни правомощия да влияе пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващото го лице, тъй
като съобразно чл.147, ал.1 от Търговския закон е избрал да управлява и представлява
дружеството не лично, а чрез определен от него управител. При преглед на учредителния акт
на дружеството, публикуван по партидата му в Търговския регистър при Агенция по
вписванията към министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, също се доказва, че
представителните функции на едноличния собственик на капитала по отношение на
дружеството се изразяват в отношенията му с управителя, а именно при назначаване и
освобождаване от длъжност на управителя. Друга възможност едноличният собственик на
капитала да управлява/ представлява дружеството по смисъла на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП
по еквивалентен начин, валиден за управителя, не се предвижда нито в Търговския закон,
нито в учредителния акт на дружеството. Предвид изложеното се обосновава извод, че
едноличният собственик на капитала на дружеството не следва да подписва Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 1.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
комисията единодушно реши да не допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение.
5. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от искане
на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни,
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
6. С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците в
процедурата за избор на изпълнител приключи.
1В

посочения смисъл Решение № АКТ-1261-02.11.2017г., постановено от Комисия за защита на
конкуренцията по преписка КЗК/536/2017.
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Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Въз основа на направените констатации в настоящи и предходни протоколи от работа на
комисята и извършени справки в публични регистри, в това число в Търговския регистър при
Агенция по вписванията към министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията
единодушно

Р Е Ш И:
I. На основание чл.107, т.1, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП предлага за
отстраняване участника „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД.
II. На основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническото
предложение в подадените оферти следните участници:
1. „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД.
2. „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД.
3. ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“.
4. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД.
5. Кооперация „ПАНДА“.
6. „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.
7. „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД.
8. „АМО“ ЕООД.
9. „КЕМИ ДИЗАЙН” ООД.
10. „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД.
Настоящият протокол е технически съставен на 21.11.2018 г..
Комисия в състав:
Председател
и член:

Станка Делирадева /подпис/*
Румен Романов /подпис/*

инж. Цвятко Каменов /подпис/*

Василка Гатешка /подпис/*

Розета Буйкова /подпис/*

Членове

Този документ е създаден в рамките на проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната
ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне №
BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на основание
чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни.
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