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ПРОТОКОЛ № 1
Съставен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане Закона за обществените
поръчки (ППЗОП) от работата на Комисията по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние поставени от Възложителя
и другите изискуеми документи в процедура на публично състезание по Закона за
обществените поръчки (ЗОП), открита с решение № БТГ-РД-07-56 от 15.08.2019 г. с
наименование: „Доставка на регулатори на налягане”, с реф. номер 190-046.
В периода 11.09.2019г. ÷ 29.10.2019г., назначената със заповед № БТГ-РД-09-71 от 11.09.2019 г.,
комисия в следния състав:
Председател:
1. Надежда Брейчева, специалист в отдел „Придобиване на активи“;
и членове:
2. Надежда Петкова, юрисконсулт в отдел “Правно осигуряване на обществени поръчки”;
3. Христо Владимиров, ръководител сектор „Машини и оборудване”;
с резервни членове на комисията:
1. Фани Рогачева, специалист в отдел „Придобиване на активи“;
2. Константин Вучков, старши юрисконсулт в отдел “Правно осигуряване на обществени
поръчки”;

3. Васил Николов, специалист „Машини и оборудване”,
извърши:
-

публично отваряне на подадените оферти от участниците;

-

разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критерия за подбор, поставени
от Възложителя.

Работата на комисията протече при спазване на следния ред:
I. Председателят на комисията получи офертите, постъпили по конкретната
процедура с протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
В 14:30 ч. часа на 11.09.2019 г., назначената комисия започна своята работа в сградата на
Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД.
След получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представените оферти, всички
членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията
на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Участниците, представили оферти в посочения в обявлението за обществената поръчка срок
са, както следва:
1. „Таси“ ООД - с рег. № БТГ-25-01-272 от 05.09.2019 г., 13:33 часа;
2. „Газтехника“ ЕООД - с рег. № БТГ-25-01-277 от 09.09.2019 г., 16:11 часа;
3. „Брайт Инженеринг“ ООД - с рег. № БТГ-25-01-276 от 09.09.2019 г., 16:16 часа.
II. Действия, свързани с отваряне и разглеждане на документите в опаковката на
участниците:
2.1. Публично отваряне на офертите на участниците:
По време на публичното отваряне на офертите присъства упълномощен представител на
участника „Газтехника“ ЕООД – Анита Стоянова, съгласно представено пълномощно.
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На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на другите участници
и на средствата за масово осведомяване.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в запечатани
непрозрачни опаковки и с изискуемите обозначения върху същите, в съответствие с
изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и т. 3 от Указания за подготовка на оферта.
Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на запечатаните
непрозрачни опаковки на участниците и оповестяване на тяхното съдържание и констатира
наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри”, след което съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”
на всички участници. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на
присъстващия представител на участника „Газтехника“ ЕООД да подпише техническите
предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на другите участници.
Упълномощеният представител на „Газтехника“ ЕООД - Анита Стоянова, се възползва от
предоставената от комисията възможност и подписа техническите предложения и пликовете
с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници „Таси“ ООД и „Брайт
Инженеринг“ ООД, като тези обстоятелства са отразени в присъствения списък.
С извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
III. Проверка на представените от участниците документи по чл. 39, ал 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от Възложителя в
документацията за участие, с посочване на установени липса, непълнота и/или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние.
3.1. Документите, представени от участника „Таси“ ООД са, както следва:
3.1.1. Електронен Единен Европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), съгласно
чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП.
Документът е представен на оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в
процедурата (поставени в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП) в PDF формат, цифрово
подписан с валиден електронен подпис от Анка Петкова – управител, който представлява
участника самостоятелно и е единствено задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.
55, ал. 3 от ЗОП, съгласно информацията достъпна в Търговския регистър и декларираното
в представения еЕЕДОП. В документът е посочена следната информация:
3.1.1.1. В част I е посочена информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка, както и информация за Възложителя.
3.1.1.2. В част II, буква А, участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор, както следва:
 идентификация с данни за икономическия оператор – име, улица и номер,
пощенски код, град, държава, интернет адрес, ел. поща, телефон, лице за контакт,
ид. номер по ДДС;
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко
или средно предприятие;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е защитено
предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на
поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в
официален списък на одобрени икономически оператори или дали има
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еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система
или система за предварително класиране);
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор може да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на Възложителя да получи удостоверението чрез
пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор участва в
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори.
3.1.1.3. В част II, Раздел Б, участникът е посочил информация за представителите на
икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, а
именно: за Анка Петкова – управител, с попълнена цялата изискуема информация, което
отговаря на изискванията на Възложителя.
3.1.1.4. В част II, раздел В, е посочено, че участникът няма да използва капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор.
3.1.1.5 Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване на участника, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1
и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел III.1.4.
на обявлението за обществената поръчка. Не са налице и всички останали национални
основания за изключване на участника, в т.ч. не са налице обстоятелствата по 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, както и не са налице основания за изключване на
участника по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.1.1.6. В част IV, раздел В, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение”,
участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на
% (процентно изражение) от поръчката.
3.1.2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от
представляващия участника – Анка Петкова - управител. Представеният документ отговаря
на изискванията на Възложителя.
Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства и представените документи,
комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние от
документацията за обществената поръчка.
3.2. Документите, представени от участника „Газтехника“ ЕООД са, както следва:
3.2.1. еЕЕДОП, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП:
Документът е представен на оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в
процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП) в PDF формат, цифрово
подписан с валиден електронен подпис от Григор Филков – управител, който представлява
участника самостоятелно и е единствено задължено лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.
55, ал. 3 от ЗОП, съгласно информацията достъпна в Търговския регистър и декларираното
в представения еЕЕДОП. В документът е посочена следната информация:
3.2.1.1. В част I е посочена информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка, както и информация за Възложителя.
3.2.1.2. В част II, буква А, участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор, както следва:
 идентификация с данни за икономическия оператор – име, улица и номер,
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пощенски код, град, държава, интернет адрес, ел. поща, телефон, лице за контакт,
ид. номер по ДДС;
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко
или средно предприятие;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е защитено
предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на
поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в
официален списък на одобрени икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система
или система за предварително класиране);
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор може да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на Възложителя да получи удостоверението чрез
пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор участва в
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори.
3.2.1.3. В част II, Раздел Б участникът не е посочил информация за представителите на

икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, а
именно: за Григор Филков – управител, с попълнена цялата изискуема информация, което
не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в т. 1.1.1. от допълнителните
указания при попълване на еЕЕДОП, приложение № 1 към Указания за подготовка на оферта.
3.2.1.4. В част II, раздел В е посочено, че участникът няма да използва капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор.
3.2.1.5. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване на участника съгласно чл. 107 от ЗОП, нито по чл. 54, ал. 1 и чл.
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел III.1.4. на
обявлението за обществената поръчка. Не са налице и всички останали национални
основания за изключване на участника, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и
чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани управител в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици, както и не са налице основания за
изключване на участника по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.2.1.6. В част IV, раздел В, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение”,
участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на
% (процентно изражение) от поръчката.
3.2.2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от Григор
Филков – управител. Представеният документ отговаря на изискванията на Възложителя.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията дава
възможност на участника в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия
протокол, да отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП в
електронен вид, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, при спазване на изискванията на Възложителя
и Методическо указание на АОП от 02.03.2018 г., съдържащ променена и/или допълнена
информация, съобразно констатациите на комисията изложени по-горе.
3.3. Документите, представени от участника „Брайт Инженеринг“ ООД са, както
следва:
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3.3.1. еЕЕДОП съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП:
Документът е представен на оптичен носител (CD) към пакета документи за участие в
процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП) в PDF формат, цифрово
подписан с валидни електронни подписи от Камен Желев – управител и Динко Желев управител, които представляват участника заедно и поотделно и са задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, съгласно информацията достъпна в Търговския
регистър и декларираното в представения еЕЕДОП. В документът е посочена следната
информация:
3.3.1.1. В част I е посочена информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка, както и информация за Възложителя.
3.3.1.2. В част II, буква А, участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор, както следва:
 идентификация с данни за икономическия оператор – име, улица и номер,
пощенски код, град, държава, интернет адрес, ел. поща, телефон, лице за контакт,
ид. номер по ДДС;
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко
или средно предприятие;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е защитено
предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на
поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в
официален списък на одобрени икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система
или система за предварително класиране);
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор може да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на Възложителя да получи удостоверението чрез
пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор участва в
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори.
3.3.1.3. В част II, Раздел Б участникът е посочил информация за представителите на
икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка,
където са посочени Камен Желев – управител, Динко Желев – управител и Христо Димитров
– упълномощено лице, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3611/ 20.08.2019
г., с попълнена цялата изискуема информация, което отговаря на изискванията на
Възложителя.
3.3.1.4. В част II, раздел В е посочено, че участникът няма да използва капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор.
3.3.1.5. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване на участника съгласно чл. 107 от ЗОП, нито по чл. 54, ал. 1 и чл.
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в раздел III.1.4. на
Обявлението за обществената поръчка. Не са налице и всички останали национални
основания за изключване на участника, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани управител в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици, както и не са налице основания за
изключване на участника по чл. 69, ал. 1 и 2, във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за
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противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.3.1.6. В част IV, раздел В, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение”,
участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на
% (процентно изражение) от поръчката.
3.3.2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от Христо
Димитров – упълномощено лице. Представеният документ отговаря на изискванията на
Възложителя.
Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства и представените документи,
комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор поставени от Възложителя в документацията за обществената
поръчка.
IV. Срок и условия за представяне на допълнителни документи от участника с оглед
установените от комисията липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор
и/или други нередовности:
Допълнителните документи се представят и входират от участниците в деловодството на
„Булгартрансгаз” ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров” №
66, в срок до 5 (пет) работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния
ден от срока) от датата на получаване на настоящия протокол.
Ако участник изпраща документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва
да изпрати документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения
адрес преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката
с допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за
пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок.
Участникът не може да иска от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
Документи, които се представят допълнително на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, се
представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на
посочения по-горе адрес, в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Допълнително представяне на документи” в процедура за възлагане на обществена поръчка
с изписано наименование на поръчката, референтния номер й номер, даден от Възложителя,
наименование на участника.
В случай че документите за участника не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в
процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на Възложителя
участника да бъде отстранен от процедурата. Във връзка с констатираните нередовности,
посочени в настоящия протокол, същият на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, се изпраща
на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
Протоколът е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и подписан от членовете на
комисията на 29.10.2019 г. без забележки и изразени особени мнения.
Председател: Заличено по арг. на чл. 36а,

членове: Заличено по арг. на чл. 36а,

Надежда Брейчева

Надежда Петкова

ал. 3 от ЗОП

ал. 3 от ЗОП

Заличено по арг. на чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Христо Владимиров

стр. 6 от 6

