РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1А
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-77/15.09.2017 г. на
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с
предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на
Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: ,Доставка на два броя нови M1IC 6+1 места с висока
проходимост“;
Обособена позиция 2:,Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“.
В периода 18-26 септември 2017 г., Комисията продължи своята работа, като
разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в следния
състав:
Председател:
1.

Настя Маргаритова - главен сътрудник в отдел „Изпълнение
координация”, дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС;

и

Членове:
2. Григор Джамбазов - главен експерт в отдел „Изпълнение и координация”
дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС;
3.

Бисер Петров - държавен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС;

4.

Пламенка Василева - главен експерт в отдел „Обществени поръчки”,
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността”, МТИТС;

5.

Ивайло Славейков - главен експерт в Отдел „Технически прегледи и
одобряване на пътни превозни средства“, дирекция „Пътни превозни средства
и водачи“ , ИА „Автомобилна администрация“

Посочените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и изисканите с
документацията са следните:
- Опис на представените документи;
- Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или

-

-

длъжностите, които заемат;
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, а когато е
приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 1.
Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция се
представя отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция;
Документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението (когато е приложимо) - оригинал или заверено от участника
копие;
Документът, следва да съдържа следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

При посоченото разглеждане по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията
констатира следното:

1.
Участник „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, е представил оферта за
обособена позиция № 2 с вх. № 32-01-652/14.09.2017 г. в 15:09 часа.
В представените ЕЕДОП-и за Обособена позиция №2 на членовете на съвета
на директорите, Комисията констатира следното:
1.1
В част IV „Критерии за подбор“, раздел „В: Технически и
професионални способности“, т. 16), където са описани извършените доставки,
Участникът не доказва наличието на минимум една изпълнена доставка, сходна с
предмета на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване
на офертата, като за Обособена позиция № 2 за сходна с предмета на поръчката се
счита доставка/и на едно или повече фабрично нови МПС за превоз на пътници и
техния багаж с 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача. От представената
информация не става ясно, дали доставените МПС са фабрично нови и какъв е броят
на местата им за сядане.
1.2
В част VI „Заключителни положения“, която има декларативен
характер, е установена непопълнена информация в абзаца „Долуподписаният дава
официално съгласие ............ като не е посочен
възлагащият орган или
възложителят съгласно част I, раздел А и съответната част, раздел/ точка/и, за която
участникът официално се съгласява да даде достъп до документите, подкрепящи
информацията. Също така при цитирането на препратката към публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз и предмета на поръчката не е записана
обособената позиция, за която се отнася ЕЕДОП-а.
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Във връзка с горното и на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9
от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП за Обособена позиция
№2 с отстраняване на посочените по-горе констатации и/или други документи,
които съдържат променена или допълнена информация

2.
Участник „МОТО ПФОЕ“ ЕООД, е представил оферта за Обособена
позиция № 1 и Обособена позиция №2 с вх. № 32-01-653/14.09.2017 г. в 17:11
часа.
2.1.
При извършена справка в търговския регистър, както и от приложената
декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.З от
ЗОП, се установи, че лицата, които представляват участника, са Атанас Иванов
Фурнаджиев, Димчо Славов Николов и Филип Майкъл Пфое. Представените
ЕЕДОП-и по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 са подписани само
от две от лицата, представляващи участника - Атанас Иванов Фурнаджиев и Димчо
Славов Николов, а на основание чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.З от ЗОП, личното
състояние на участниците трябва да се декларира и от третото лице представляващо
участника - в случая Филип Майкъл Пфое.
2.2
В представените ЕЕДОП-и по Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция JV» 2, в част VI „Заключителни положения“, която има декларативен
характер, е установена непопълнена информация - при цитирането на предмета на
поръчката не е записана препратка към публикацията в Официален вестник на
Европейския съюз и не е записана съответната обособената позиция, за която се
отнася ЕЕДОП-а.
2.3
В ЕЕДОП за Обособена позиция № 1, в част IV „Критерии за подбор“,
раздел „В: Технически и професионални способности“, т. 16) където са описани
извършените доставки, Участникът не доказва наличието на минимум една
изпълнена доставка, сходна с предмета на поръчката общо за последните 3 години,
считано от датата на подаване на офертата, като за Обособена позиция № 1 за
сходна с предмета на поръчката се счита доставка/и на две или повече фабрично
нови МПС с повишена проходимост, за превоз на пътници и техния багаж с места за
сядане от 4бр. до ббр., без мястото за сядане на водача. От представената
информация не става ясно, дали доставените МПС са фабрично нови.
2.4.
В ЕЕДОП за Обособена позиция № 2, в част IV „Критерии за подбор“,
раздел „В: Технически и професионални способности“, т. 16) където са описани
извършените доставки, Участникът не доказва наличието на минимум една
изпълнена доставка, сходна с предмета на поръчката общо за последните 3 години,
считано от датата на подаване на офертата, като за Обособена позиция № 2 за сходна
с предмета на поръчката се счита доставка/и на едно или повече фабрично нови
МПС за превоз на пътници и техния багаж с 8 места за сядане, без мястото за сядане
на водача. От представената информация не става ясно, какъв е броят на местата за
сядане на доставените МПС.
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Във връзка с горното и на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9
от ППЗОП, участникът следва да представи нови ЕЕДОП-и за всяка от двете
обособени позиции с подписи от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон
(т.е. от тримата управители) както и с отстраняване на посочените по-горе
констатации и/или други документи, които съдържат променена или допълнена
информация.

В срок до 5 (пет) 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 или заявления за участие.
Описаните по - горе документи се подават в деловодството на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 11 в работно време от 9.00 до 17.30 ч.
Комисията състави този протокол на 26.09.2017 г. в 12:00 часа.

Председател:
Настя Маргаритова
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Григор Джамбазов
Бисер Петров„ Hji
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Пламенка Василева
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Ивайло Славейков
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