ПРОТОКОЛ №2
Днес 24.10.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 1924/06.10.2016 г. на Кмета
на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във
връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с
предмет: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги
за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция
1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие", Обособена
позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа"

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов - Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
2. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
Комисията продължи със своята работа с разглеждането на съответствието на
офертите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно чл.
54, ал. 7 и 8 от ППЗОП.
След като разгледа съдържанието на офертите представени от участниците и
направи следните констатации:

I. Относно оферта с вх. №5300 - 790 - 12/05.10.2016 г. в 13:24 часа на „Българска
телекомуникационна компания" ЕАД (БТК), адрес по регистрация и
кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115и, Хермес парк,
сграда A, VIVACOM Централен офис, лице за контакти: Светла Куклева, факс: 02
9433444, GSM: 0879 11 22 33, e-mail: bids@vivacom.bg. Позиция №2:
Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, „Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват
един и същ ЕЕДОП". В чл. 40, ал. 2, т. 4 от Правилника са посочени, към кои лица се
отнасят изискванията по чл. 54 и 55 от ЗОП за Акционерно дружество.
Участникът се е възползвал от възможността представена в чл. 44, ал. 2 от
ППЗОП и е представил декларация, в която потвърждава актуалността на данните и

автентичността на подписите в представените ЕЕДОП. Посочен е адресът, на който е
осигурен безпрепятствен достъп. На същия се намират осем броя ЕЕДОП, за всеки от
членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството, без този на Атанас
Добрев, който е представил ЕЕДОП на хартиен носител. Документите са подписани с
електронен подпис и са използвани в предходна поръчка, което съответства с
изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител, в който е декларирано, че
Участникът отговаря на изискванията към личното състояние относно изпълнителния
директор Атанас Добрев, както и че отговаря на критериите за подбор, като
представената информация се приема от Комисията.
Участникът е предоставил информация за личното състояние на лицата членове
на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството, както и за представляващия
същото в качеството му на изпълнителен директор. По този начин са изпълнени т. 1 и 2
от чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Не е представена информация относно лицата по т. 3 от
същия член. Относно посочените в ЕЕДОП като пълномощници на изпълнителния
директор Комисията прецени, че не попадат в обхвата на въпросната норма, тъй като
представителната им власт е ограничена до участието в процедури по обществени
поръчки, което е само част от правомощията на законния представител на едно
дружество и така не може да се приеме, че имат възможност да въздействат по
еквивалентен начин върху дейността на дружеството.
Във връзка с наличието на други лица по т. 3 следва да се вземе предвид, че
дружеството е еднолично, което означава, че едноличният собственик има възможност
пряко да влияе върху дейността на дружеството по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи. Това твърдение се подкрепя от разпоредбата на чл. 221, т. 4, във връзка с чл.
219, ал. 2 от ТЗ. При направена проверка в Търговския регистър се установи, че
едноличен собственик на капитала е "Вива Телеком България" ЕАД с ЕИК/ПИК
20222274, което означава, че лицата упражняващи контрол над това дружество са лица
по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
С оглед на гореизложеното Комисията взе решение да изиска на основание
чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, пълен списък с лицата със статут, който им позволява да
влияят пряко върху дейността на дружествата „Българска телекомуникационна
компания" ЕАД и "Вива Телеком България" ЕАД по начин, еквивалентен на
този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи в съответствие с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
За всички лица, по списъка, за които не е представен ЕЕДОП се прилага
такъв подписан или общо от всички тях или отделен за едно, повече или всички
лица, когато представянето на общ ЕЕДОП е нецелесъобразно, декларираните
обстоятелства са различни или на друго основание посочено в закона или
правилника.
Тъй като вече бе установено, че участникът отговаря на критериите за
подбор, при представяне на нов ЕЕДОП е достатъчно да бъдат попълнени само
полетата отнасящи се до информация относима към чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от
лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

II. Относно оферта с вх. №5300 - 4066 - 6/05.10.2016 г. в 15:47 часа на
„МОБИЛТЕЛ" ЕАД, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш" №1,
тел.: 0882204652, факс: 024857907, e-mail: bids@mobilteI.bg. Позиция №1, съдържа:
Участникът е предоставил три броя ЕЕДОП, с които декларира съответствието
си с критериите за подбор и личното състояние на лицата членове на Управителния
съвет и Надзорния съвет на дружеството, както и за законните представители на
същото. Представените ЕЕДОП отговарят на условията на поръчката и на изискванията
на ЗОП И ППЗОП. По този начин са изпълнени т. 1 и 2 от чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Не е
представена информация относно лицата по т. 3 от същия член. Относно посочената
като представител на позицията Старши Акаунт мениджър „Корпоративни клиенти" в
регион Север 2 в ЕЕДОП, Комисията прецени, че не попада в обхвата на въпросната
норма, тъй като представителната и власт е йерархически и териториално ограничена.
Във връзка с наличието на други лица по т. 3 следва да се вземе предвид, че
дружеството е еднолично, което означава, че едноличният собственик има възможност
пряко да влияе върху дейността на дружеството по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи. Това твърдение се подкрепя от разпоредбата на чл. 221, т. 4, във връзка с чл.
219, ал. 2 от ТЗ. При направена проверка в Търговския регистър се установи, че
едноличен
собственик
на
капитала
е
„МОБИЛКОМ
БУЛГАРИЕН
БЕТАЙЛИГУНГСФЕРВАЛТУНГС" ГМБХ регистрирано в Австрия, което означава, че
лицата упражняващи контрол над това дружество също са лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от
ППЗОП.
С оглед на гореизложеното Комисията взе решение да изиска на основание
чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, пълен списък с лицата със статут, който им позволява да
влияят пряко върху дейността на дружествата „МОБИЛТЕЛ" ЕАД
и
..МОБПЛКОМ БУЛГАРИЕН БЕТАЙЛИГУНГСФЕРВАЛТУНГС" ГМБХ по
начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на
управителните или надзорните органи в съответствие с чл. 40, ал. 1, т. 3 от
ППЗОП.
За всички лица, по списъка, за които не е представен ЕЕДОП се прилага
такъв подписан или общо от всички тях или отделен за едно, повече или всички
лица, когато представянето на общ ЕЕДОП е нецелесъобразно, декларираните
обстоятелства са различни или на друго основание посочено в закона или
правилника.
Тъй като вече бе установено, че участникът отговаря на критериите за
подбор, при представяне на нов ЕЕДОП е достатъчно да бъдат попълнени само
полетата отнасящи се до информация относима към чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от
лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

Комисията завърши своята работа в 16:30 часа и насрочи следващо заседание
след изтичане на установения срок за получаване на отговорите по този протокол.

Участниците имат срок до 5 работни дни от получаването на настоящия
протокол да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат
променена
и/или
допълнена
информация.
Допълнително

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка" в Обш,ина Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов - Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;

2. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.

