П Р О Т О К О Л №1
от заседание на комисията, назначена със Заповед № 259/ 01.08.2018 г. на Кмета
на Община Априлци, за назначаване на комисия за провеждане на процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка
на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“, изготвен на основание
чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
Днес, 03.08.2018 г. (петък), на основание Раздел VIII - Действия на комисията
при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от
ППЗОП, Комисията, назначена със Заповед № 259 / 01.08.2018 г. на Кмета на
Община Априлци, в състав:
Председател: адв. Павлин Петков – адвокат Ловешка адвокатска колегия;
Членове:
1.
Марина Димитрова Хаджиева – външен експерт включен под № ВЕ – 1425 в
Списъка с външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за
възлагане на обществени поръчки;
2.
Марко Пенов Пенов – Главен експерт „Общинска собственост, обществени
поръчки и транспорт“;
се събра в 10:00 часа в сградата на Община Априлци, заседателна зала, за да
отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в обществената
поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на
асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“.
Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол,
съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят и членовете на комисията се запознаха със съдържанието на
протокола, след което подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с
Решение № 216 / 29.06.2018 г. на Кмета на Община Априлци. Обявлението за
обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки под № 000162018-0001.
В срока за подаване на оферти за участие в процедура по ЗОП с предмет: „Текущ
ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община
Априлци“ са подадени 2 (две) оферти, съгласно представения Протокол по чл. 48, ал.
6 от ППЗОП, неразделна част от настоящия протокол.
Наименование
Участника

на Регистрационен
Дата
на Час
на
номер
на получаване на получаване
офертата
офертата
на офертата
1. „РАТЕК“ООД
1
30.07.2018 г.
14:05 ч.
2
30.07.2018 г.
14:08 ч.
2. „ПЪТПРИБОР“ ООД
На публичното заседание на комисията присъстваха упълномощени
представители на участниците:
1.
Лазар Спасов Велев – Управител на „РАТЕК“ ООД.
Упълномощените представители на участниците се записаха и подписаха в
Присъствен списък.
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След като констатира, че представените оферти са редовно приети и съхранени,
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на
тяхното постъпване, като председателят обяви тяхното съдържание, както следва:
1.
Участник № 1 – „РАТЕК“ ООД, с вх. № 1 / 30.07.2018 г., 14:05 ч.
Представената оферта е в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите
по чл. 39, ал. 2 и ал. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликове
с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2.
Участник № 2 – „ПЪТПРИБОР“ ООД, с вх. № 2 / 30.07.2018 г., 14:08
ч. Представената оферта е в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както
и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл. 51, ал. 5 от ППЗОП, Комисията предложи на Лазар Велев Управител „РАТЕК“ ООД, да подпише техническото предложение и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри". Управителят на „РАТЕК“ ООД подписа плика с
надпис "Предлагани ценови параметри" и техническото предложение на участника
„ПЪТПРИБОР“ ООД.
След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри
публичното заседание.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:
1.
Участник № 1 – „РАТЕК“ ООД, е представил:
1.1.
Опис на представените документи – Образец № 1;
1.2.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществена
поръчка (ЕЕДОП) в електронен вид, приложен на електронен носител – диск – Образец
№2, попълнен от „РАТЕК“ ООД.
След разглеждането им комисията установи следното:
В представения ЕЕДОП от „РАТЕК“ ООД, са допуснати следната липса,
непълнота и несъответствие на информацията:

В част III: Основания за изключване, Г: Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
или възложителя на държава членка, Специфични национални основания за
изключване, на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за
изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка?“, участникът е декларирал отговор „Не“, като в същото време
на въпрос „В случай че се прилага някое специфично национално основание за
изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки“, участникът е посочил
отговор „Не“ и е декларирал следното: „В качеството ми на управител на „РАТЕК“
ООД, и във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, декларирам, че не съм осъждан за
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а – 217, чл. 219-252 и чл. 254а – 260 от
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Наказателния кодекс. Декларирам, в качеството ми на управител на „РАТЕК“ ООД, че
не са налице обстоятелства по чл. 101, ал. 9 – 11 от ЗОП. Декларирам, в качеството си
на Управител на „РАТЕК“ ООД, че дружеството не е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим и не попада в хипотезата на чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици“. При деклариране на отговор „Не“ на въпрос „Прилагат ли
се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“, участникът
следва да НЕ декларира отговор в полето на въпрос „В случай че се прилага някое
специфично национално основание за изключване, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете
предприетите мерки“, а декларирането на следното „В качеството ми на управител на
„РАТЕК“ ООД, и във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, декларирам, че не съм осъждан
за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а – 217, чл. 219-252 и чл. 254а – 260 от
Наказателния кодекс. Декларирам, в качеството ми на управител на „РАТЕК“ ООД, че
не са налице обстоятелства по чл. 101, ал. 9 – 11 от ЗОП. Декларирам, в качеството си
на Управител на „РАТЕК“ ООД, че дружеството не е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим и не попада в хипотезата на чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици“, следва да се посочи в полето на въпрос „Прилагат ли се
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“.
Останалата информация в представените ЕЕДОП и документи отговаря
напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за
подбор, поставени от възложителя.
2.
Участник № 2 – „ПЪТПРИБОР“ ООД е представил:
2.1.
Опис на представените документи – Образец № 1;
2.2.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществена
поръчка (ЕЕДОП) в електронен вид, приложен на електронен носител – диск – Образец
№2 попълнен от „ПЪТПРИБОР“ ООД.
След разглеждането им комисията установи следното:
В представения ЕЕДОП от „ПЪТПРИБОР“ ООД, са допуснати следната липса,
непълнота и несъответствие на информацията:

Представеният ЕЕДОП не е подписан от всички лица, които
представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи. След справка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с
нестопанска цел се установи, че едно от лицата съдружник в дружеството не е подписал
приложения ЕЕДОП.
Останалата информация в представените ЕЕДОП и документи отговаря
напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за
подбор, поставени от възложителя.
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Във връзка с установените несъответствия с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, Комисията реши:
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок 5 работни дни от получаване на
настоящия Протокол, участниците да представят:
1.
Участник № 1 – „РАТЕК“ ООД:
1.1.Нов електронен ЕЕДОП, в който:

В част III: Основания за изключване, Г: Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
или възложителя на държава членка, Специфични национални основания за
изключване, на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основания за
изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка?“, участникът следва да декларира следното в полето за отговор
„В качеството ми на управител на „РАТЕК“ ООД, и във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 от
ЗОП, декларирам, че не съм осъждан за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а – 217,
чл. 219-252 и чл. 254а – 260 от Наказателния кодекс. Декларирам, в качеството ми на
управител на „РАТЕК“ ООД, че не са налице обстоятелства по чл. 101, ал. 9 – 11 от
ЗОП. Декларирам, в качеството си на Управител на „РАТЕК“ ООД, че дружеството не е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не попада в хипотезата
на чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици“.

В част III: Основания за изключване, Г: Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
или възложителя на държава членка, Специфични национални основания за
изключване, на въпроса „В случай че се прилага някое специфично национално
основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за
реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки“,
участникът следва да НЕ посочва отговор.
2.
Участник № 2 – „ПЪТПРИБОР“ ООД:
2.1. Нов електронен ЕЕДОП, в който:

Да се представи електронен ЕЕДОП подписан от всички лица, които
представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи.
Въз основа на горното, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да се уведомят участниците за извършените
констатации относно установени липси, непълноти и/или несъответствия на
информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор,
поставени от възложителя, като им се изпрати настоящият протокол в деня на
публикуването му в профила на купувача.
На основания чл. 54, ал. 9, изречение последно от ППЗОП, Комисията указва, че:
- допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти .
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- когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2и 7 от ЗОП, новият електронен ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от
лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, няма да разглежда
техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Комисията възлага на Председателя да организира изпращането на копие на
протокола и приложенията към него до участниците, както и обявяването му в Профила
на купувача. Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците
адреси за кореспонденция по поща и/или по факс.
Следващото заседание на комисията ще се проведе след изтичане на срока по чл.
54, ал. 9 от ППЗОП. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание
след изтичане на срока чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на
09.08.2018 г., 14:00 ч., както следва:

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Павлин Петков /………/ П /……..…../
Членове:
1.

Марина Хаджиева /………/ П /……..…../

2.

Марко Пенов /………/ П /……..…../

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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