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Б Ъ ЛГ АРС КИТ Е ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
LIFE-IP CLEAN AIR
LIFE1 7 I P E / B G/ 0 0 0 0 1 2

ПРОТОКОЛ № 2
Днес на дата 15.06.2020 г. от 10: 00 часа в сградата на Община Велико Търново в
стая 503, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена
със Заповед № РД 2,2 - 660/18.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново,
продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена
поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на
отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново“, с уникален
номер в РОП 00073-2020-0022, с публикувано в РОП на дата 18.03.2020 г.
Обявление за поръчка с ID 966275, прогнозна стойност на поръчката: 119224.13
лева без ДДС и публикувана на профила на купувача https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/786, открита с Решение № РД 24-43 от дата
18.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда“;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Мирослава Цонева - Главен експерт отдел „Околна среда“;
2. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”.
Постъпили са 5 оферти, както следва:
1. Оферта
от „БУЛГАРГАЗ
БГ“ ООД, с ЕИК: 201811666, с адрес за
кореспонденция: град София, ул. „Околовръстен път“, № 31, телефон 0887 569 590, еmail: office@bulgargasbg.com. със седалище и адрес на управление: област София
(столица), община Столична, гр. София 1335, район Люлин, ж.к. „Люлин“, бл. 104, вх.
А, ет. 4, ап. 12.
2. Оферта от „ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ“ ЕАД с вх. № 53-3024-1/08.04.2020 г. от 11:39
часа, с ЕИК: 201302530 град Хасково, бул. „Съединение, № 67, телефон: 038 603
040;факс: 038 603 045; e-mail: m marinov@econtherm.bg. със седалище и адрес на
управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, „Иван Асен“, №35, вх.
Г, ет. 1, ап. 2
3. Оферта от „Обединение Ера - Старт“ с вх. № 53-3025-1/08.04.2020 от 11: 43 часа, с
адрес на управление: град София, ж.к „Младост“, № 4, бл.415-7-38, телефон: 0889 918
044 от партньори: „ЕРАТЕРМ“ ООД, ЕИК: 175204039 и „СТАРТ ЕКО“ ООД, с ЕИК:
201936591

Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.
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4. Оферта от „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ ЕООД, с вх. № 53-3027-1 от дата 09.04.2020
г. с адрес за кореспонденция: 1138, град София, кв. „Горубляне“, ул. „Самоковско
шосе“, № 2А, телефон: 02/971 70 94/95; 0888 515 826 e-mail eblagova@airlux-v.com ;
www.airlux.bg
5. Оферта от „НИКО- 96“ ЕООД с вх. № 5300-5285-1/15.05.2020 г. от 14:45 часа, с
адрес за кореспонденция град Горна Оряховица 5100, ул. „Отец Паисий“, 61 ПК 5100,
телефон: 0899876527, e-mail: niko_96@abv.bg.

Списък на предложени за отстраняване участници и оферти на основание мотиви
отразени в протокол от дата 18.05.2020 г.:
-

-

-

Оферта от „ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ“ ЕАД е вх. № 53-3024-1/08.04.2020 г. от 11:39
часа, е ЕИК: 201302530 град Хасково, бул. „Съединение, № 67, телефон: 038 603
040;факс: 038 603 045; e-mail: m marinov@econtherm.bg. със седалище и адрес на
управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, „Иван Асен“, №35,
вх. Г, ет. 1, ап. 2
Оферта от „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ ЕООД, е вх. № 53-3027-1 от дата 09.04.2020
г. с адрес за кореспонденция: 1138, град София, кв. „Горубляне“, ул. „Самоковско
шосе“, № 2А, телефон: 02/971 70 94/95; 0888 515 826 e-mail eblagova@airlux-v.com ;
www.airlux.bg
Оферта от „НИКО- 96“ ЕООД, с вх. № 5300-5285-1/15.05.2020 г. от 14:45 часа, с
адрес за кореспонденция град Горна Оряховица 5100, ул. „Отец Паисий“, 61 ПК
5100, телефон: 0899876527, e-mail: niko_96@abv.bg.

Комисията започна да разглежда и анализира допуснатите оферти.
Оферта от „БУЛГАРГАЗ БГ“ ООД, с ЕИК: 201811666, с адрес за кореспонденция:
град София, ул. „Околовръстен път“, № 31, телефон 0887 569 590, e-mail:
office@bulgargasbg.com. със седалище и адрес на управление: област София (столица),
община Столична, гр. София 1335, район Люлин, ж.к. „Люлин“, бл. 104, вх. А, ет. 4, ап.
12 .
Оферта от „Обединение Ера - Старт“ с вх. № 53-3025-1/08.04.2020 от 11: 43 часа, е
адрес на управление: град София, ж.к „Младост“, № 4, бл.415-7-38, телефон: 0889 918
044 от партньори: „ЕРАТЕРМ“ ООД, ЕИК: 175204039 и „СТАРТ ЕКО“ ООД, с ЕИК:
201936591
Комисията направи справка на официалната страница на АОП http://rop3appl.aop.bg:7778/portal/page? pageid=93,942265& dad=portal& schema=PORTAL
и
установи, че в процедурата не са постъпили оферти от участници посочени в списъка
на „стопански субекти е нарушения“.
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на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.
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Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя. След като всеки от състава на комисията лично
разгледа документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, единодушно се взеха следните
решения:

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор

Оферта
от „БУЛГАРГАЗ
БГ“ ООД, с ЕИК: 201811666, с адрес за
кореспонденция: град София, ул. „Околовръстен път“, № 31, телефон 0887 569 590,
e-mail: office@bulgargasbg.com, със седалище и адрес на управление: област
София (столица), община Столична, гр. София 1335, район Люлин, ж.к. „Люлин“,
бл. 104, вх. А, ет. 4, ап. 12.
На етап подаване на офертата участникът е декларирал липсата на основания за
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т.1, т. 2, т.З, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗОП чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП).
Комисията направи справка в търговския регистър и установи следните
обстоятелства за участника. Управител на дружество „БУЛГАРГАЗ БГ“ ООД е
Димитър Георгиев, който е и подписал с ел. подпис Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) на дата 06.04.2020 г.
Комисията предприе мерки по извършване на идентификация по ЗМИП
действителния собственик на юридическото лице (физическото лице
физическите лица)

на
или

Съдружници в „БУЛГАРГАЗ БГ“ ООД са Силвия Иванова с дял 50 лв. и „Кей
пропърти“ ЕООД с ЕИК: 201488451 с дял 50 лв., като последното е е управител и
едноличен собственик на капитала Красимира Георгиева. Участникът в еЕЕДОП е
отговорил с отговор „не“ на въпроса „икономическият оператор микро, малко или
средно предприятие ли е? Участникът е декларирал, че няма да използва трето лице и
подизпълнител.

Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.
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Съгласно предварително обявените условия на документацията за участие:
„Представената информация в поле
„Ако е необходимо, посочете подробна
информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва
лицата, които представляват участника, членовете на неговите управителни и
надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице - физическите лица, които го представляват
съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява
от физическо лице по пълномощие се посочва и това физическо лицефчл. 40 ППЗОП).
Представената информация в поле
„Ако е необходимо, посочете подробна
информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да позволява
извършване на идентификация по ЗМИП
на действителния собственик на
юридическото лице (физическото лице или физическите лица). Ако действителен
собственик е юридическо лице, се посочва и лицето което го представлява. По
възможност
участника посочва уеб
адрес или
орган ш и служба, издаващи
удостоверителни документи или линк, ако декларираните обстоятелства са
достъпни по електронен път. “
Участникът в еЕЕДОП в част „Ако е необходимо, посочете подробна информация
за представителството (форми, обхват, цел...):” не е посочил информация за
действителните собственици, съгласно указанията по - горе.
Извършената проверка на комисията не променя факта, че участникът не е
посочил в ЕЕДОП информация, от която да се извърши идентификация по ЗМИП
на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или
физическите лица).
В отговор на изискването от документацията за участие:
„Изисквания към техническите и професионалните способности
1.1. Считано до датата на подаване на офертата участникът трябва да е
изпълнш през последните три години доставки с включен монтаж на най- малко две
отоплителни устройства за отопление на пелети и най- малко две на природен газ.
Възложителят не поставя условие доставката да е изпълнена с един договор.
1.2. При подаване на офертата участникът декларира в ЕЕДОП съответствието
си с поставения критерий за подбор, чрез попълване в част IV „Критерии за подбор”,
Раздел В „Технически и професионални способности”, т. 16, като посочва
стойностите, датите и получателите на изпълнените доставки.
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Участникът е посочил информация в част В. „Технически
способности“ на еЕЕДОП, както следва:

и професионални

Описание
Проектиране доставка и монтаж на газови котли и изграждане на отоплителна
инсталация на Министерство на транспорта
Сума
118000 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
18-12-2016
Крайна дата
02-02-2017
Получатели
Морска администрация Русе и Морска администрация Бургас
Описание
Доставка на газов котел 650 kW с горелка
Сума
35000 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
18-10-2018
Крайна дата
06-01-2019
Получатели
Министерство на вътрешните Работи
Описание
Доставка на газов котел 350 kW с горелка
Сума
32068 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
19-12-2017
Крайна дата
30-01-2018
Получатели
Обласна дирекция на МВР - Враца
Описание
Проектиране, доставка и монтаж на ОВ инсталации и газово оборудване по
програма ДЕЗИРЕ
Сума
200000 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата

Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
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16 08-2016
Крайна дата
Получатели
Клиени на Овергаз - София, Монтана, Велико Търново и др.
-

С така посочената информация в еЕЕДОП участникът не удостоверява съответствие
с изискването за "Считано до датата на подаване на офертата участникът трябва
да е изпълнил през последните три години доставки с включен монтаж на най- малко
две отоплителни устройства за отопление на пелети и най- малко две на природен
газ. Възложителят не поставя условие доставката да е изпълнена с един договор. “
В Част „ Проектиране доставка и монтаж на газови котли и изграждане на
отоплителна инсталация на Министерство на транспорта “ участникът не е посочил
брой.
В част „Доставка на газов котел 650 kW с горелка“ и в част „Доставка на газов
котел 350 kW с горелка “ липсва посочване и на „монтаж“.
В част „Проектиране, доставка и монтаж на ОВ инсталации и газово оборудване
по програма Д Е ЗИ Р Е “ не е посочен брой отоплителни устройства на природен газ.
Освен горепосочените констатациии, комисията установи, че в
еЕЕДОП,
подписан от участника не се представя информация от която да е видно съответствие с
изискването участ никът трябва да е изпълнил през последните три години доставки
с вкчючен монтаж на най- малко две отоплителни устройства за отопление на
пелети. “
С оглед горните установявания, комисията приема, че така посочената
информация е недостатъчна и от същата не се установява съответствие е
предварително обявеното изискване от обявлението и документацията за участие
за опит: Считано до датата на подаване на офертата участникът трябва да е
изпълнил през последните три години доставки с включен монтаж на най- малко
две отоплителни устройства за отопление на пелети и най- малко две на
природен газ.
Комисията констатира, че в част: „д)Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка?“ участникът е посочил погрешно „не“, предвид, че е
декларирал на относимите места в ЕЕДОП липсата на задължения.
Комисията установи, че в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия
оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор
#1, участникът не е попълнил всички относими полета “Улица и номер“,
„Пощенски код“, „Държава“„телефон“, „Длъжност/действащ в качеството си на“
относно Димитър Георгиев. В част А. „Информация за икономически оператор“
не е посочена информация в поле “Пощенски код“.
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Оферта от „Обединение Ера - Старт“ с вх. № 53-3025-1/08.04.2020 от 11: 43 часа, с
адрес на управление: град София, ж.к „Младост“, № 4, бл.415-7-38, телефон: 0889
918 044 от партньори: „ЕРАТЕРМ“ ООД, ЕИК: 175204039 и „СТАРТ ЕКО“ ООД, с
ЕИК: 201936591.
Комисията установи, че е представен договор за създаване на обединение от дата
02.04.2020 г. между „ЕРАТЕРМ“ ООД, ЕИК: 175204039 и „СТАРТ ЕКО“ ООД, с ЕИК:
201936591 за участие
в настоящата процедура. Обединението е с наименование:
„Обединение „ЕРА- СТАРТ“ с адрес ж.к „Младост“, № 4, бл.415-7-38.
Съдружникът „ЕРАТЕРМ“ ООД е с дял в размер на 51% с дейности: Доставка и
монтаж на газово оборудване и радиатори. Монтаж на пелетни съоръжения.
Съдружникът „СТАРТ ЕКО“ ООД е с дял в размер на 49% с дейности: Доставка на
пелетни съоръжения.
Водещ съдружник е „ЕРАТЕРМ“ ООД, като Йордан Лачев управлява и представлява
обединението за целите на поръчката.
Комисията предприе мерки по извършване на идентификация по ЗМИП
на
действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или
физическите лица)
Комисията направи справка в търговския регистър и установи следните
обстоятелства за участника.
„ЕРАТЕРМ“ ООД е с управители: Тони Конов и Йордан Лачев, представляващи
заедно и поотделно. Съдружници в „ЕРАТЕРМ“ ООД са Тони Конов; Йордан Лачев;
Албена Лазарова
„СТАРТ ЕКО“ ООД е с управител Александър Георгиев и съдружници: Иван Иванов;
Георги Георгиев и Александър Георгиев.
„Обединение Ера - Старт“ е с БУЛСТАТ: 177433848.
Участникът е представил еЕЕДОП за обединение „ЕРА -С ТА РТ“, подписан от Йордан
Комисията констатира, че в част А. Информация за икономически оператор,
участникът не е попълнил информация във всички относими полета: „улица и
номер“, „пощенски код“, „град“ и в раздел Б. Информация за представителите на
икономическия оператор за „пощенски код“. Предвид, че участникът е
обединение отговор „да“ на въпроса „Икономическия оператор участва ли в
процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически
оператори“ е относим при представяне на ЕЕДОП от всеки от партньорите в
обединението. Посочването на отговор „да“, в ЕЕДОП на този въпрос, представен
за обединението е погрешно.

Този документ е изготвен в рамките на проект «Българските общини работят заедно за подобряване
на качеството на атмосферния въздух», изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на
Европейския съюз.

С ф инансовия принос
на П р о г р а м а L I F E
на Е в р о п е й с к и я с ъ ю з

Б Ъ ЛГ АРС КИТ Е ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА КАЧЕСТВОТО НА АТМ ОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
LIFE-IP CLEAN AIR
LIFE 1 7 I PE/ BG/ 00 001 2

w

LifelP
CleanAir

Участникът в еЕЕДОП е отговорил с отговор „не“ на въпроса „икономическият
оператор микро, малко или средно предприятие ли е? Участникът е декларирал, че
няма да използва трето лице и подизпълнител.
Участникът е представил еЕЕДОП за „ЕРАТЕРМ“ ООД, подписан с ел. подпис от
Йордан Лачев
на дата 02.04.2020 г. Комисията констатира, че в част Б.
Информация за представителите на икономическия оператор не е посочена
информация в поле „пощенски код“.
Участникът е посочил в раздел В. Информация относно използването на
капацитета на други субекти“ отговор- да. Едновременно с това в еЕЕДОП на
обединението в същият раздел е посочен отговор „не“. В случай, че участникът
няма да използва трети лица, така както е посочено в еЕЕДОП на обединението,
то аналогичен отговор трябва да има и в отделните ЕЕДОП на партньорите в
обединението и в този случай е погрешно посочването на отговор „да“ в този
раздел в ЕЕДОП на партньорите в обединението.

Участникът в еЕЕДОП, представен в част „Ако е необходимо, посочете подробна
информация за представителството (форми, обхват, цел.,.):” не е посочил
информация за действителните собственици, съгласно указанията
на
документацията за участие:
Съгласно предварително обявените условия на документацията за участие:
„Представената информация в поле
„Ако е необходимо, посочете подробна
информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва
лицата, които представляват участника, членовете на неговите управителни и
надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице - физическите лица, които го представляват
съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, ш и
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява
от физическо лице по пълномощие се посочва и това физическо лице. (чл. 40 ППЗОП).
Представената информация в поле
„Ако е необходимо, посочете подробна
информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да позволява
извършване на идентификация по ЗМИП
на действителния собственик на
юридическото лице (физическото лице или физическите лица). Ако действителен
собственик е юридическо лице, се посочва и лицето което го представлява. По
възможност
участника посочва уеб
адрес или
орган ш и служба, издаващи
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Извършената проверка на комисията не променя факта, че участникът не е
посочил в ЕЕДОП информация, от която да се извърши идентификация по ЗМИП
на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или
физическите лица).
В отговор на изискването от документацията за участие:
„Изисквания към техническите и професионалните способности
1.3. Считано до датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил
през последните три години доставки с включен монтаж на най- малко две
отоплителни устройства за отопление на пелети и най- малко две на природен
газ. Възложителят не поставя условие доставката да е изпълнена с един договор.
1.4. При подаване на офертата участникът декларира в ЕЕДОП съответствието си
с поставения критерий за подбор, чрез попълване в част IV „Критерии за подбор
Раздел В „ Технически и професионални способности ”, т. 16, като посочва
стойностите, датите и получателите на изпълнените доставки.
Участникът е посочил информация в част В. „Технически и професионални
способности“ на еЕЕДОП, представен за „ЕРАТЕРМ“ ООД, както следва:
Описание
Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на площадков газопровод, стоманено
газово трасе, прилежаща газова арматура, аварийна противопожарна вентилация и
газови котли Bocsh Condenz 5000 - 100kW - 2 броя
Сума
35909.03 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
11-12-2018
Крайна дата
18-02-2020
Получатели
БКС- АЕД
Описание
Изграждане на вътрешни газови инсталации 43 броя, с включен монтаж на
газови котли
Сума
36945.49 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
12-07-2017
Крайна дата
20-10-2019
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Получатели
ВП Къмпани инвест ООД
Описание
-15Доставка и монтаж на газов котел и отоплителна инсталация.
Сума
5773.38 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
30-01-2020
Крайна дата
05-08-2020
Получатели
Енджела Кръстева Добромирова
Описание
Доставка и монтаж на пелетна камина -25 kW, отоплителна и соларна
инсталации.
Сума
18377 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
17-10-2019
Крайна дата
19-11-2019
Получатели
ЦБА Еко Маркет ООД
Описание
Доставка и монтаж на пелетна котелна и отоплителна инсталации
Сума
11928.52 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
03-08-2018
Крайна дата
20-08-2018
Получатели
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Благовест Игнатов

Комисията констатира, че представения еЕЕДОП от „ЕРАТЕРМ“ ООД е подписан
само от Йордан Лачев е ел. подпис, като еЕЕДОП не е подписан от другия
управител Тони Конов, който е лице по чл. 52, ал.2 от ЗОП. Съгласно чл. 54, ал.2
от ЗОП - основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват
участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му.
Съгласно чл. 40., ал.1 ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)
Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, an. 1
от Търговския закон:
Чл. 141 (2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Дружеството се представлява от управителя.
При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако
дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната
власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.
Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява
дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е
юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява
дружеството.
Съгласно чл. 41.ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато
лицата по чл. 54. ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. ЕЕДОП мож е да
се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица.
Комисията установи, че с така представената информация в еЕЕДОП не се установява
Йордан Лачев да декларира обстоятелствата - основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 по
отношение на другото задължено лица- Тони Конов. Видно и от договора за
обединение „ЕРАТЕРМ“ ООД като водещ съдружник, подписва и представя офертата.
Липсва обаче текст от който да е видно, че Йордан Лачев ще декларира за Тони Конов,
че спрямо последният не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.
Участникът е представил еЕЕДОП за „СТАРТ ЕКО“ ООД, подписан от Йордан
Лачев. Комисията констатира, че еЕЕДОП за „СТАРТ ЕКО“ ООД, не е подписан
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от управителя Александър Георгиев, който е лице по чл. 52, ал.2 от ЗОП.
Съгласно чл. 54, ал.2 от ЗОП - основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата,
които представляват участника и за членовете на неговите управителни и
надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв,
или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Съгласно чл. 40., ал.1 ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)
Лицата по чл. 54. ал. 2 от ЗОП са, както следва:

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ап. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал, 1
от Търговския закон:
Чл. 141 (2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Дружеството се представлява от управителя.
При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако
дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната
власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.
Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява
дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е
юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява
дружеството.
Съгласно чл. 41.ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Когато
лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП мож е да
се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица.
Комисията установи, че с така представената информация в еЕЕДОП не се установява
Йордан Лачев да декларира обстоятелствата - основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 по
отношение на другото задължено лица- Александър Георгиев. Видно и от договора за
обединение „ЕРАТЕРМ“ ООД като водещ съдружник, подписва и представя офертата.
Липсва обаче текст от който да е видно, че Йордан Лачев ще декларира за Александър
Георгиев, че спрямо последният не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП.
Участникът в еЕЕДОП, представен в част ,^4ко е необходимо, посочете подробна
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” не е посочил
информация за действителните собственици, съгласно указанията
на
документацията за участие:
Съгласно предварително обявените условия на документацията за участие:
„Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна
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информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва
лицата, които представляват участника, членовете на неговите управителни и
надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице - физическите лица, които го представляват
съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява
от физическо лице по пълномощие се посочва и това физическо лицефчл. 40 ППЗОП).
Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна
информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да позволява
извършване на идентификация по ЗМИП
на действителния собственик на
юридическото лице (физическото лице или физическите лица). Ако действителен
собственик е юридическо лице, се посочва и лицето което го представлява. По
възможност
участника посочва уеб адрес или
орган или служба, издаващи
удостоверителни документи или линк, ако декларираните обстоятелства са
достъпни по електронен път. “
Извършената проверка на комисията не променя факта, че участникът не е
посочил в ЕЕДОП информация, от която да се извърши идентификация по ЗМИП
на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или
физическите лица).

Участникът е посочил в раздел В. Информация относно използването на
капацитета на други субекти“ отговор- да. Едновременно с това в еЕЕДОП на
обединението в същият раздел е посочен отговор „не“. В случай, че участникът
няма да използва трети лица, така както е посочено в еЕЕДОП на обединението,
то аналогичен отговор трябва да има и в отделните ЕЕДОП на партньорите в
обединението и в този случай е погрешно посочването на отговор „да“ в този
раздел в ЕЕДОП на партньорите в обединението.
На следващо място комисията установи невярно определянето на Александър
Георгиев като „изпълнителен директор“ на стр. 5 в еЕЕДОП, предвид че видно от
публично достъпните данни от Търговския регистър същият е управител.

В отговор на изискването от документацията за участие:
„Изисквания към техническите и професионалните способности
»
1.5. Считано до датата на подаване на офертата участникът трябва да е
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изпълнил през последните три години доставки с включен монтаж на наймалко две отоплителни устройства за отопление на пелети и най- малко две
на пуиуоден газ. Възложителят не поставя условие доставката да е изпълнена
с един договор.
1.6. При подаване на офертата участникът декларира в ЕЕДОП съответствието си
с поставения критерий за подбор, чрез попълване в част IV „Критерии за подбор“,
Раздел В „Технически и професионални способности”, т. 16, като посочва
стойностите, датите и получателите на изпълнените доставки.
Участникът е посочил информация в част В. „Технически и професионални
способности“ на еЕЕДОП, представен за „СТАРТ ЕКО“ ООД, както следва:

Описание
Доставка на пелетни камини - 16 бр.
Сума
31910 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
08-10-2018
Крайна дата
08-10-2018
Получатели
Термомакс Плюс ЕООД
Описание
Доставка на пелетни камини - 10 бр.
Сума
20090 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
24-09-2019
Крайна дата
24-09-2019
Получатели
Термомакс Плюс ЕООД
Описание
Доставка на пелетни камини - 14 бр.
Сума
28314 BGN (Bulgarian Lev)
Начална дата
06-08-2019
Крайна дата
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Получатели
Термомакс Плюс ЕООД

Комисията установи, че видно от информацията
в част В. Технически и
професионална способности“ от еЕЕДОП на партньорите в обединението, участникът
доказва съответствие на изискването за опит.
В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването
на
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат 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.
Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и
третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото
предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват участника.
След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им
изпраща протокола е констатациите
в деня на публикуването му в профила на
купувача.
Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията
съответните документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от
получаването на настоящия протокол.
Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след
изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с
препоръчано писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата
за постъпване на отговора.
Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико
Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна
опаковка върху който, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция,
телефон, факс и e-mail, се изписва:
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ОТГОВОР
На писмо с изх. № .........................../ 2020 г.
До Комисията, определена със Заповед № РД 22 - 660/18.05.2020 г. на Кмета на Община
Велико Търново по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни
устройства за битово отопление в град Велико Търново“, с уникален номер в РОП
00073-2020-0022 от участник:............................................................
ЕИ К .........................................................
Адрес за кореспонденция: град:...................................
Пощенски код................................
Улица.........................
, вх.
ет..............
Телефон:...........................................факс:...............................................................................
Електронна пощ а........................................................................................................................
Лице за контакти:......................................... .............................................................................
ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико
Търново“, с уникален номер в РОП 00073-2020-0022.

Информацията се адресира до комисията с посочване „отговор на писмо с
изходящ номер’', като се посочва изходящия номер на приложното писмо за изпращане
на настоящия протокол”.
Комисията приключи работа в 12:00 часа и насрочи следващо заседание след
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
Настоящия протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл.54, ал.8
от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.
! у*-"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^ р н и ц а Кънчева - Началник отдел „Околна среда“;
И ЧЛЕНОВЕ: '
1.^Мр^рлава Цонева 2"Главен експерт отдел „Околна среда“;

2 . 1^Санка Але-кеандроба - Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки” .

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679.
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