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Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда и условията на Глава двадесет и 

шеста от ЗОП. с предмет: ,.Проектиране и изпълнение на СМР - реконструкция и изграждане на седем детски 
площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост - СО. както и осъществяване на авторски 

надзор по време на строителството", по три обособени позиции

П Р О Т О К О Л
- / & / / /

от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, 
определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26- от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: Проектиране и изпълнение на СМР - реконструкция и 
изграждане на седем детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район 
Младост - СО. както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ по 

обособени позиции, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП с Реф.№ (ID) 9079677/15.08.2018 г., удължена с информация, Реф.№ (ID) 9080373/03.09.2018 г.

Днес, 12.09.2018 г. в заседателната зала на Район Младост - СО. находяща се на 
втория етаж в административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ 
№1, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РМЛ18-РД92- 
14/12.09.2018 г. на ВрИД Кмета на Район Младост -  СО. за избор на Изпълнител/и на 
обществена поръчка, провеждана по реда и при условията на глава 26- от ЗОП и глава 9 - 
от ППЗОГ1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Проектиране и изпълнение 
на СМР - реконструкция и изграждане на седем детски площадки за игра и отдих на 
открито на територията на Район Младост - СО, както и осъществяване на 
авторски надзор по време на ст роит елст вот опо обособени позиции: обособена 
позиция №1: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и 
отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 1“ и ж.к. „Младост 1А“, както 
и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“, обособена позиция 
№2: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих 
на открито на територията на ж.к. „Младост 2“, както и осъществяване на 
авторски надзор по време на строителството” и обособена позиция №3: 
..Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на 
открито на територията на ж.к. „Младост 3“ и ж.к. „Младост 4“, както и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството". открита с Обява № 
РМЛ18-ДИ05-186/15.08.2018 г., информацията за която е оповестена в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП с Реф.№ (ID) 9079677/15.08.2018 г„ удължена по реда на чл. 
188, ал. 2 от ЗОП е информация Реф.№ (ID) 9080373/03.09.2018 г.

Комисията, определена на основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, във връзка е чл. 51, ал. 1 
от ППЗОП и чл. 103, ал. 1 от ЗОП с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 
състав:

Председател: ланш. арх. Мария Грозева -  Заместник кмет на Район Младост.

Членове:
1. инж. Мария Томова -  Заместник кмет на Район Младост;
2. Албена Цанова -  Началник отдел ,.ФСД и ЧР“ в администрацията на Район 

Младост;
3. Кристина Гергинова -  Началник отдел „УОСЖФ" в администрацията на Район 

Младост;
4. Мария Недялкова -  външен експерт, правоспособен юрист.
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Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, 
при спазване и в изпълнение на чл. 48. ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на 
Председателя на Комисията от служител в деловодството на Район Младост в 10:45 часа.

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото от нея открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 
валидни решения, няма основания за определяне и встъпване на резервни членове.

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3, 
изречение второ от ППЗОП, не присъстват представители на Участниците, депозирали 
оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане.

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 
по отваряне на офертите, също не присъстват на днешното заседание на Комисията.

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално 
закъснели представители на Участниците, откри заседанието в 11:15 часа, след което 
оповести на членовете й съдържанието на съставения на основание чл. 48. ал. 1 от ППЗОП 
входящ регистър на офертите, с цел запознаване от тяхна страна с имената (фирмените 
наименования) на Икономическите оператори, депозирали оферти за участие в 
обществената поръчка.

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на Комисията 
подписа декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване 
на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с 
изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят на Комисията съобщи наименованията на Участниците, подали оферти 
за участие в обществената поръчка в рамките на обявения краен срок -  17:00 ч. на 
11.09.2018 г. (след удължаването му при условията на чл. 188, ал. 2 от ЗОП), по реда на 
тяхното постъпване, а именно:

м УЧАСТНИК Вх. №, дата и час Обособена
позиция

1.
ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТ( 

СТОЯНСТРОЙ-2” 
гр. София, ж.к. „Хр. Смирненски“, 

ул. „Роглец” бл.2, ех. Г, an. 64

С- РМЛ18-ТД26-1412 
от 30.08.2018 г., 

подадена в 14:48 ч.
2

2.
„ИНТЕРХОЛД” ЕООД 

гр. София, бул. „България“№73, ех. Б, ет. 
an. Б6-208

2,,
РМЛ18-ТД26-1446 
от 11.09.2018 г., 

подадена в 13:36 ч.
1

3.
ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ 

гр. София, ул. „21-ви век“ №30, офис №>18

РМЛ18-ТД26-1447 
от 11.09.2018 г., 

подадена в 13:39 ч.
3

4. „ОНТОРИО СПОРТ БГ“ ЕООД 
Гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов i

РМЛ18-ТД26-1454 от 
11.09.2018 г., 

подадена в 16:24 ч.
3

5.
„КАСТРОЙ“ ООД 

гр. София, ж.к. „Света Троица“, 
бл. 313, вх. А

РМЛ18-ТД26-1455 от 
11.09.2018 г., 

подадена в 16:35 ч.
2

/. След извършване на описаните действия и направени уточнения, относно 
редовността на офертите, а именно:

(1) всички са представени в срок,
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(2) в запечатани непрозрачни опаковки и
(3) са с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите, по реда 

на тяхното подаване, при следната процедурна последователност:

/. Оферта с вх. № РМЛ18-ТД26-1412 от 30.08.2018 г., подадена от ДЗЗД „ИНВЕСТ 
КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС-СТОЯНСТРОЙ-2” за участие по обособена позиция M2 на 
обществената п о р ъ ч к а _______________________________________________________

След отваряне на външната опаковка, Комисията провери за наличието на отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" и след като 
констатира неговото наличие, извърши проверка на съдържанието му, установявайки, че 
Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и 
указанията на Възложителя за подготовка на офертите -  1 бр. оригинал по утвърдения за 
целите на обществената поръчка образец №7, както на хартиен, така и на електронен 
носител.

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от 
Участника за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане в обособена позиция №2 
на настоящата обществена поръчка. възлизащо в общ размер на:

- 66 195,60 лв. (шестдесет и шест хиляди сто деветдесет и пет лева и 
шестдесет стотинки), без вкл. ДДС

или
- 79 434,72 лв. (седемдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и четири 

лева и седемдесет и две стотинки), с вкл. ДДС,
в което число:
(1) Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект, в размер на:
- 1 000 лв. (хиляда лева), без вкл. ДДС,
или
- 1 200 лв. (хиляда и двеста лева), с вкл. ДДС,
(2) Цена за изпълнение на строително -  монтажните и ремонтни работи за

реконструкция и изграждане на детските площадки за игра и отдих на открито на 
територията на ж.к. ,, Младост 2, в размер на:

- 64 795,60 лв. (шестдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и 
шестдесет стотинки), без вкл. ДДС,

или
- 77 754,72 лв. (седемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и четири лева и 

седемдесет и две стотинки), с вкл. ДДС,
(3) Цена за предоставяне на услуги по упражняване на авторски надзор, в размер 

на:
- 400 лв. (четиристотин лева), без вкл. ДДС,
или
- 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева), с вкл. ДДС.

Констатира се, че към ценовата оферта са приложени показатели за ценообразуване 
(Приложение №1 към обр. 7) и попълнена количествено-стойностна сметка -  обр. №76.

След извършване на гореописаните нейни действия, следващи разпоредбата на чл. 97. 
ал. 3 от ППЗОП, Комисията извърши проверка относно редовността на комплектуване на
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документите, съставляващи съдържанието на опаковката, съдържаща офертата на 
Участника, въз основа на която проверка установи наличието на:

(1) папка, в съдържанието на която са включени:
- изискуемите документи, удостоверяващи личното състояние на Участника, а 

именно: три броя Единни европейски документи за обществени поръчки -  един за 
Обединението и по един за всеки от партньорите в състава му.

Същите са представени на електронен носител, в нередактируем формат и цифрово 
разписани,

- споразумение за създаване на ДЗЗД ,.Инвест Консулт Проджектс-Стоянстрой-2‘\
- допълнително споразумение към Споразумението за създаване на Обединението.
(2) отделна папка, съдържаща Техническото предложение, направено от 

Обединението за участие в настоящата обществена поръчка, в което число и:
- Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по обр. №2;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. конкретизирани и индивидуализирани в 

Раздел IV, т. 2.4.3. -  т. 2.4.7. от указанията за участие в обществената поръчка, а имено:
- декларации за съгласие е клаузите на приложения проект на договор -  по образец №3

-  3 броя -  по една за всеки отделен от партньорите и една за Обединението -  Участник;
- декларация за срока на валидност на офертата - по образец №4;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
- по образец №5;

- декларация за конфиденциалност на информацията -  по образец №6;
- документи, наименовани „Технически спецификации, инструкции за монтаж, 

ползване и контрол“ за предлаганите от Участника съоръжения за игра, както и Декларация 
за съответствие на ударопоглъщащата настилка.

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9 - от ППЗОП не се 
вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 
се в офертите, Комисията прие единодушно решение, съобразно което, с цел спазване 
принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност -  
да приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 
Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 
офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 
на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка.

На основание така извършената от нея формална по характера си проверка, относно 
вида и обема на представените документи за допустимост в провежданата обществена 
поръчка. Комисията приема, че офертата на Участника съдържа всички изискуеми по вид 
документи, с оглед което същият следва да бъде допуснат до следващия етап -  преглед по 
същество на представената от него оферта и преценка съответствието й е изисванията на 
Възложителя.

2. Оферта с ех. № РМЛ18-ТД26-1446 от 11.09.2018 гд еп о зи р а н а  от 
„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция 
№1 на провежданата обществена поръчка.

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 97, ал. 3 от 
ППЗОП. след отварянето на външната опаковка, съдържаща офертата на втория от
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Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност, съобразно Раздел IV, т. 2 от 
Указанията за участие и Част „Друга информация“4 от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за 
обществената поръчка.

В резултат от тази си проверка, Комисията констатира, че съдържанието на 
опаковката се заключава единствено в представени от Участника следните документи:

(1) Предложение за изпълнение на поръчката -  попълнено по утвърдения за целите на 
възлагането обр. №2;

(2) документ, наименован „Технически спецификации, инструкции за монтаж, 
ползване и контрол“ за предлагана от Участника люлка за деца на възраст от 3 до 12 
години,

(3) Декларация за съответствие на ударопоглъщащата настилка,
(4) Отделен непрозрачен, запечатан плик, съдържанието на който включва Ценовото 

предложение на Дружеството, изготвено по образец №7 от Документацията по поръчката и 
представено на хартиен и на електронен носител.

Въпреки направената от нея констатация, че обсъжданата оферта не е подредена и 
комплектувана, съобразно указанията на Възложителя, обективирани в Раздел IV, т. 2 от 
Указанията за участие в обществената поръчка, идентично разписани и в Част „Друга 
информация" от Обявата за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, Председателят на 
Комисията оповести конкретните параметри. съдържащи се в ценовото предложение на 
„ Интерхолд “ ЕООД, които са следните:

Обща стойност за изпълнението на комплекса от дейности, предмет на 
възлагане, в размер на:

- 65 276,40 лв. (шестдесет и пет хиляди двеста седемдесет и шест лева и 
четиридесет стотинки), без вкл. ДДС

или
- 78 331,68 лв. (седемдесет и осем хиляди триста тридесет и един лева и 

шестдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС,
в което число:
(1) Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект, в размер на:
- 1 000 лв. (хиляда лева), без вкл. ДДС,
или
- I 200 лв. (хиляда и двеста лева), с вкл. ДДС,
(2) Цена за изпълнение на строително -  монтажните и ремонтни работи за

реконструкция и изграж дане на детските площадки за игра и отдих на открито, предмет 
па обособена позиция №1, в размер на:

- 63 876,40 лв. (шестдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 
четиридесет стотинки), без вкл. ДДС,

или
- 76 651,68 лв. (седемдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и един лева и 

шестдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС,
(3) Цена за предоставяне на услуги по упражняване на авторски надзор, в размер 

на:
- 400 лв. (четиристотин лева), без вкл. ДДС,
или
- 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева), с вкл. ДДС.

При прочита на направеното от Участника изписване словом на горецитираната 
цифрова стойност на представеното ценово предложение за общата сума, с включен ДДС се 
установи следния запис, направен от Икономическия оператор, некореспондираш с
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цифровия такъв, оповестен и посочен по-горе, а именно: „седемдесет и една хиляди 
триста тридесет и една хиляди и шестдесет и осем стотинки“.

Констатира се, че към ценовата оферта са приложени както показатели за 
ценообразуване (Приложение №1 към обр. №7), така и изискуемата попълнена, подписана 
и подпечатана количествено-стойностна сметка (по обр. №7а).

След обявяването на стойностните размери, предложени за изпълнение на отделните 
дейности, предмет на възлагане и вписани в таблицата от образеца на Ценово предложение, 
съдържащо се в офертата на втория от Участниците, в съответствие с приетото от нея 
решение Ценовите и Техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат 
подписвани в цялост, трима от членовете на Комисията подписаха съдържанието на 
разглеждания документ, както и на представеното в опаковката Предложение за 
изпълнение на поръчката, попълнено от Участника по утвърдения за целите на 
обществената поръчка обр. №2.

3. Оферта с вх. № РМЛ18-ТД26-1447 от 11.09.2018 г., подадена от ДЗЗД 
„АХИНОРА БИЛД“ за изпълнение на дойностите от обхвата на обособена позиция 
М3 на настоящата обществена поръчка

След отваряне на външната опаковка. Комисията провери за наличието на отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри4' и след като 
констатира неговото наличие, извърши проверка на съдържанието му, установявайки, че 
Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и 
указанията на Възложителя за подготовка на офертите -  1 бр. оригинал по одобрения от 
Възложителя образец №7. Същото, в изпълнение на изискванията по поръчката е 
представено и на електронен носител.

Председателят на Комисията оповести конкретните параметри, съдържащи се в 
ценовото предложение на този от Участниците. подали оферти за участие в 
обществената поръчка, които са следните:

Обща цена за изпълнение на целия обем на възлаганите дейности от обхвата на 
обособена позиция M3 на поръчката, възлизаща на:

- 99 599,60 лв. (деветдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и 
шестдесет стотинки ), без вкл. ДДС',

или
- 119 519,52 лв. (сто и деветнадесет хиляди петстотин и деветнадесет лева и 

петдесет и две стотинки), с вкл. ДДС,
в което число:
(1) Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект, в размер на:
- 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева), без вкл. ДДС,
или
- 1 800 лв. (хиляда и осемстотин лева), с вкл. ДДС,
(2) Цена за изпълнение на строително -  монтажните и ремонтни работи за

реконструкция и изграждане на детските площадки за игра и отдих на открито, предмет 
на обособена позиция №3, в размер на:

- 97 499,60 лв. (деветдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и девет 
лева и шестдесет стотинки), без вкл. ДДС,

или
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- 116 999,52 лв. (сто и шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева 
и петдесет и две стотинки), с вкл. ДДС,

(3) Цена за предоставяне на услуги по упражняване на авторски надзор, в размер 
на:

- 600 лв. (шестстотин лева), без вкл. ДДС,
или
- 720 лв. (седемстотин и двадесет лева), с вкл. ДДС.

Към ценовото си предложение, Участникът е приложил както показатели за 
ценообразуване (Приложение №1 към обр. №7), така и изискуемата попълнена, подписана 
и подпечатана количествено-стойностна сметка (по обр. №7в).

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9Ш от ППЗОП не се 
вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 
се в офертите. Комисията продължи стриктно да следва приетото с единодушие нейно 
Решение, съобразно което, с цел спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОИ и преди 
всичко този на публичност и прозрачност, да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, 
ал. 4 от ППЗОП.

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 
Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в 
офертата на Участника и подлежащи на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която 
на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка.

Едновременно, проверявайки комплектуваността на разглежданата оферта, Комисията 
констатира, че в обсъжданата опаковка не са представени илюстративни материали 
(снимки, визуализации или други по преценка на Участника) и Сертификати или други 
приложими документи, доказващи безопасността за част от предлаганите от Участника 
съоръжения за игра и оборудване.

Предвид тази си констатация, настоящият помощен орган намира, че обсъжданата 
оферта не е подредена и комплектувана. съобразно указанията на Възложителя, 
обективирани в Раздел IV, т. 2.4. от Указанията за участие в обществената поръчка, 
идентично разписани и в Част „Друга информация”, т. 5 от Обявата за събиране на оферти 
по чл. 187, ал. 1 от ЗОП.

4. Оферта с вх. № РМЛ18-ТД26-1454 от 11.09.2018 г., подадена от „ОНТАРИО
СПОРТ БГ“ ЕООД за участие по обособена позиция №3 от обхвата на настоящето
възлагане

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 97, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на външната опаковка, съдържаща офертата на следващия от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност, съобразно Раздел IV, т. 2 от 
Указанията за участие и Част „Друга информация“4 от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за 
обществената поръчка.

В резултат от тази си проверка, Комисията констатира, че съдържанието на 
опаковката се заключава единствено в представени от Участника следните документи:

(1) Единен европейски документ за обществени поръчки, представен на електронен 
носител;

(2) Предложение за изпълнение на поръчката -  попълнено по утвърдения за целите на 
възлагането обр. №2;

(3) документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. конкретизирани и индивидуализирани 
в Раздел IV, т. 2.4.3. -  т. 2.4.6. от Указанията за участие в обществената поръчка, както и в 
т. 5.3. -  т. 5.6. в Част „Друга информация“ от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, а имено:
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- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  по образец
№ \

- декларация за срока на валидност на офертата - по образец №4;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 
- по образец №5;

- декларация за конфиденциалност на информацията (ако е приложимо) -  по образец
№ 6.

Липсва представяне на илюстративен материал за предлаганите от Участника 
съоръжения за игра. оборудване и па ударопоглъщащите настилки (снимки, визуализации 
или други по преценка на Участника), както и Сертификати или други приложими 
документи, доказващи съответствието на безопасността на съоръженията за игра с 
прилож имите стандарти за безопасност, съобразно действащата нормативна уредба и 
съгласно изискванията на Възлож ителя, разписани в техническите спецификации.

(4) Отделен непрозрачен, запечатан плик, съдържанието на който включва Ценовото 
предложение на Дружеството, изготвено по образец №7 от Документацията по поръчката, 
ведно с предложените от Участника показатели за ценообразуване (Приложение №1) и 
попълнена, подписана и подпечатана количествено-стойностна сметка (по обр. №7в). 
Гореизброените документи са представени на хартиен и на електронен носител.

Въпреки направената от нея констатация, че обсъжданата оферта не е подредена и 
комплектувана. съобразно указанията на Възложителя, обективирани в Раздел IV, т. 2.4.7. 
от Указанията за участие в обществената поръчка, идентично разписани и в т. 5.7. в Част 
„Друга информация*' от Обявата за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОГ1, 
Председателят на Комисията оповести конкретните параметри, съдържащи се в 
ценовото предложение на ,, Олтарно спорт БГ“ ЕООД, които са следните:

Обща стойност за изпълнението на комплекса от дейности, предмет на 
възлагане, в размер на:

- 99 823,80 лв. (деветдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 
осемдесет стотинки), без вкл. ДДС

или
-119 788,56 лв. (сто и деветнадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и 

петдесет и шест стотинки), с вкл. ДДС,
в което число:
(1) Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект, в размер на:
- 3 000 лв. (три хиляда лева), без вкл. ДДС,
или
- 3 600 лв. (три хиляди и шестстотин лева), с вкл. ДДС.
(2) Цена за изпълнение на строително -  монтажните и ремонтни работи за

реконструкция и изграждане на детските площадки за игра и отдих на открито, предмет 
на обособена позиция №3, в размер на:

- 95 383,80 лв. (деветдесет и пет хиляди триста осемдесет и три лева и 
осемдесет стотинки), без вкл. ДДС,

или
- 114 460,56 лв. (сто и четиринадесет хиляди четиристотин и шестдесет лева и 

петдесет и шест стотинки), с вкл. ДДС,
(3) Цена за предоставяне на услуги по упражняване на авторски надзор, в размер 

на:
- 1 440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева), без вкл. ДДС,
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или
- 1 728 лв. (хиляда седемстотин двадесет и осем лева), с вкл. ДДС.

При прочита на направеното от Участника изписване словом на горецитираната 
цифрова стойност на представенот ценово предложение за общата сума, без включен ДДС 
се установи следния запис, направен от Икономическия оператор, некореспондиращ с 
цифровия такъв, оповестен и посочен по-горе, а именно: „деветдесет и девет хиляди 
осемстотин деветдесет и три лева и осемдесет стотинки“.

След обявяването на стойностните размери на отделните дейности, остойностени в 
Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на четвъртия от Участниците, в 
съответствие с приетото от нея решение ценовите и техническите предложения, съдържащи 
се в офертите да бъдат подписвани в цялост, трима от членовете на Комисията подписаха 
съдържанието на разглеждания документ, както и на представеното в опаковката 
Предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от Участника по утвърдения за 
целите на обществената поръчка обр. № 2.

5. Оферта с вх. М РМЛ18-ТД26-1455 от 11.09.2018 г., подадена от „КАСТРОЙ“ 
ЕООД за участие по обособена позиция M2 на провежданата обществена поръчка

Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка, 
съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на 
документите, изискуеми, съобразно Част IV, т. 2 от Указанията за участие, идентично 
разписани и в Раздел „Допълнителна информация“ на Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за 
откриване на обществената поръчка, в което число и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

След като констатира, че представената от Участника оферта е подредена по указания 
от Възложителя начин, Комисията установи, че и ценовото му предложение е изготвено 
съгласно изискванията, утвърдени от Възложителя -  1 бр. оригинал по приложения образец 
№7, на хартиен и електронен носител.

Председателят па Комисията оповести ценовото предложение, направено от 
Участника за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане в обособена позиция M2 
на настоящата обществена поръчка, възлизащо в общ размер на:

- 66 628,62 лв. (шестдесет и шест хиляди шестотин двадесет и осем лева и 
шестдесет и две стотинки), без вкл. ДДС,

или
- 79 954,34 лв. (седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и четири лева 

и тридесет и четири стотинки), с вкл. ДДС,
в което число:
(1) Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект, в размер на:
- 1 000 лв. (хиляда лева), без вкл. ДДС,
или
- 1 200 лв. (хиляда и двеста лева), с вкл. ДДС,
(2) Цена за изпълнение на строително -  монтажните и ремонтни работи за

реконструкция и изграждане на детските площадки за игра и отдих на открито на 
територията на ж.к. ,, Младост 2, в размер на:
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- 65 238,62 лв. (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и осем лева и 
шестдесет и две стотинки), без вкл. ДДС,

или
- 78 286,34 лв. (седемдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест лева и 

тридесет и четири стотинки), с вкл. ДДС,
(3) Цена за предоставяне на услуги по упражняване на авторски надзор, в размер 

на:
- 390 лв. (триста и деветдесет лева), без вкл. ДДС,
или
- 468 лв. (четиристотин шестдесет и осем лева), с вкл. ДДС.

Констатира се, че към ценовата оферта са приложени показатели за ценообразуване 
(Приложение №1 към обр. 7) и попълнена количествено-стойностна сметка -  обр. №76.

След извършване на гореописаните нейни действия, следващи разпоредбата на чл. 97, 
ал. 3 от ППЗОП, Комисията извърши проверка относно редовността на комплектуване на 
документите, съставляващи съдържанието на опаковката, съдържаща офертата на 
Участника, въз основа на която проверка установи наличието на:

(1) изискуемия документ, удостоверяващ личното състояние на Участника, а именно: 
Единен европейски документ за обществени поръчки, представен на електронен носител, в 
нередактируем формат и цифрово подписан,

(2) Техническо предложение, за участие в настоящата обществена поръчка, в частта й 
на обособена позиция №2, в което число и:

- Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по обр. №2;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, конкретизирани и индивидуализирани в 

Раздел IV, т. 2.4.3. -  т. 2.4.5. и т. 2.4.7. от указанията за участие в обществената поръчка, а 
имено:

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  по образец
№3\

- декларация за срока на валидност на офертата - по образец №4;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 
- по образец №5:

- снимков материал на отделните, предлагани от Участника съоръжения за игра, както 
и Декларация за съответствие на всяко едно от тях, издадено от производителя на 
съответното съоръжение.

Комисията констатира, че не е представена декларация за конфиденциалност на 
информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 от ЗОП (посочена в Раздел IV, т. 2.3.6. от 
Указанията за участие), която по характера си не е задължителен документ от офертата 
и представянето й е въпрос на лично, субективно решение на самия Участник.

Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9 - от ППЗОП не се 
вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи 
се в офертите. Комисията продължи стриктно да следва приетото с единодушие нейно 
Решение, съобразно което, с цел спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди 
всичко този на публичност и прозрачност ще прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, 
ал. 4 от ППЗОП.

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 
Комисията подписаха в цялост ценовото предложение, съдържащо се в офертата на 
Участника и подлежащо на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която на основание
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чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. Членовете на Комисията 
подписаха в цялост и Техническото предложение, съдържащо се в офертата.

На основание така извършената от нея формална по характера си проверка, относно 
вида и обема на представените документи за допустимост в провежданата обществена 
поръчка. Комисията приема, че офертата на Участника съдържа всички изискуеми по вид 
документи, е оглед което същият следва да бъде допуснат до следващия етап -  преглед по 
същество на представената от него оферта и преценка съответствието й с изисванията на 
Възложителя.

II. С извършване на горните действия, в 11:55 ч. приключи публичната част от 
работата на Комисията, след което Председателят й закри заседанието.

Комисията продължи работа при закрити врати, извършвайки проверка за 
съответствието на представените документи, касаещи допустимостта на Участниците, 
чиито оферти формално съдържат изискуемите за участие в поръчката документи, в 
съпоставка с утвърдените от Възложителя изисквания, респ. обоснова крайните си изводи и 
предложения до Възложителя по отношение на тези от Икономическите оператори, в чиито 
оферти още на публичното заседание бяха установени непълноти и липсващи документи, а 
именно:

I. ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС-СТОЯНСТРОЙ-Г - оферта с ех. № 
РМЛ18-ТД26-1412/30.08.2018 г., подадена за участие по обособена позиция №2 на 
настоящето възлагане

Комисията, ръководейки се от изискванията, разписани и утвърдени от Възложителя в 
Указанията за участие в обществената поръчка и в публикуваната на основание и при 
условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от ЗОП, Обява за събиране на оферти № РМЛ18-ДИ05- 
186/15.08.2018 г., информацията за която е оповестена по реда на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗОП в Регистъра на обществените поръчки на АОП е Реф. № (ID) 9079677/15.08.2018 г., 
удължена по реда на чл. 188, ал. 2 от ЗОП е информация Реф.№ (ID) 9080373/03.09.2018 г., 
които условия са относими към пълнотата и съответствието на съдържанието на офертата, в 
частта й, съдържаща документите, доказващи изпълнението на поставените от Възложителя 
условия към личното състояние, както и минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово 
състояние и за технически и професионални способности на Участниците, констатира, че 
в представената от ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС-СТОЯНСТРОЙ-2” 
оферта няма липсващи документи и/или несъответствия с поставените от 
Възложителя условия за допустимост, критерии за подбор, или други негови 
изисквания за участие в обществената поръчка.

2. „ИНТЕРХОЛД” ЕООД - оферта с вх. М РМЛ18-ТД26-1446/11.09.2018 г., 
депозирана по обособена позиция №1 на обществената поръчка

Комисията констатира следното:

След подробен преглед и в детайли направен от нейна страна прочит на документите, 
съставляващи в съвкупността си офертата на Участника. Комисията констатира, че
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липсват (Икономическият оператор не е представил) следните документи, ясно и 
недвусмислено изброени и указани в Раздел IV, т. 2 от Указанията за участие в 
обществената поръчка, идентично разписани и в Част „Друга информация“ от Обявата за 
събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП като минимално задължително съдържание 
на представяните за участие в обществената поръчка оферти, а именно:

/. В представената от Участника опаковка, съдържаща офертата му за участие в 
настоящата обществена поръчка, не е представен опис на документите. което негово 
бездействие по съществото си представлява неизпълнение на едно от първоначално 
поставените от Възложителя изисквания, обективирано както в текста на Раздел 
IV, т. 2.1. от Указанията за участие в обществената поръчка, така също и в Част 
„Друга информация“, т. I от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, за участие в 
обществената поръчка.

2. Не е представен изискуемия на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). което условие за пълнота в съдържанието на 
офертата е разписано от Възложителя в Раздел IV, т. 2.2.1. от Указанията за участие в 
обществената поръчка, а така също и в Част „Друга информация“, т. 2 от Обявата 
за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП.

Отчитайки обстоятелството, че по същността си ЕЕДОП представлява единна 
декларация, в която Участниците са длъжни да декларират както липсата спрямо тях на 
основанията за отстраняване (нормативно установените и одобрените от 
Възложителя условия за лично състояние), така и съответствието си с критериите 
за подбор, поставени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, Комисията 
приема, че непредставянето от страна на „Интерхолд“ ЕООД на изискуемия Единен 
европейски документ за обществени поръчки, като основен документ, доказващ 
допустимостта на Дружеството в настоящата обществена поръчка, препятства 
възможността да се обоснове заключение отговаря ли Участника на условията за 
лично състояние, респ. покрива ли одобрените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейности, икономическо и финансово състояние, както и за 
технически и професионални способности, утвърдени като критерии за подбор и 
допустимост в обществената поръчка.

Така уст ановения крайно съществен пропуск в офертата на „Интерхолд“ ЕООД, 
Комисията намира за достатъчен за отстраняването му от участие на основание чл. 
107, т. 1 от ЗОП, по причина на това, че подадената от него оферта е несъмнено 
„неподходяща“ (със смисъла на понятието, влаган в §2, т. 25 от ЗОП).

3. Не е представена декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, за което обстоятелство Възложителят е одобрил конкретен образец - №3 и която 
декларация, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП е задължителна част от 
Техническото предложение на Участника.

4. Като част от офертата липсва представянето и на декларация за срока на 
валидност на офертата (образец №4), която декларация, по силата на чл. 39, ал. 3, т. 1, б. 
„г " от ППЗОП също трябва да бъде приложена като неразделна част от Техническото 
предложение.

5. Следващият, липсващ в офертата документ е изискуемата от Възложителя в 
Раздел IV. т. 2.4.5. от Указанията за участие в обществената поръчка, а също така и в т. 5.5. 
на Част „Друга информация“ от Обявата за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, 
декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
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осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
утвърдена от Възложителя като образец №5 и която, както и предходни две е нормативно 
определена по силата на чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП като задължителна част от 
Техническото предложение на Участника.

6. Участникът не е предложил гаранционен срок/гаранционни срокове за 
предлаганите от него детски съоръжения. предмет на доставка и монтаж.

Видно от декларативно обективираните от него волеизявления в т. 5 от съдържанието 
на представеното като част от офертата му Предложение за изпълнение на поръчката (по 
обр. №2) и в която точка изрично е посочено, че следва да се впишат конкретно 
предлаганите гаранционни срокове именно за оферираните детски съоръжения, 
Икономическият оператор е направил транспониране на записа, съдържащ се в т. 4 на 
същия документ (относима към предлаганите гаранционни срокове за видовете СМР и 
съоръжения), цитиран дословно:

за всички видове иовоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и на земната основа под тях -1 0  години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др), както и за вътрешни 
инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2 и 3 (?!) -  5 години “.

Изискуемостта за ясно и точно посочване на конкретно предлагания/те от 
Участниците гаранционен срок/гаранционни срокове за оферираните от тях детски 
съоръжения, предмет на доставка и монтаж, следва uxtenno от визираната по-горе т. 
5 на утвърдения от Възложителя обр. №2, съдържанието на който образец не е 
оспорено, едновременно с което, бидейки неразделна част от Документацията за 
участие в обществената поръчка, на основание разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП е 
придобило задължителен характер и всеки Участник, подавайки офертата си е бил 
длъжен да се съобрази с него.

Тук е мястото да се посочи, че безусловно правило, важимо за всяка обществена 
поръчка (включително и за настоящата), по аргумент от чл. 101, ал. 5 от ЗОП е 
офертите на Участниците да отговарят на изискванията, заложени в 
Документацията за участие, с оглед на което, липсата на офериран/и от 
„Интерхолд“ ЕООД гаранционен срок/гаранционни срокове за предлаганите от него 
детски съоръжения, следва да се квалифицира кат о допуснат о същ ест вено нарушение 
на обществената поръчка.

Условията в приетите от Участниците изисквания от документацията за 
участие са задължителни за тях, като преценката за съответствието на офертата 
с предварително определените условия, одобрени от Възложителя следва да бъде 
направена от Комисията за провеждане на поръчката, в която проверка при 
констатирано несъответствие, същата е длъжна да предложи нередовния Участник 
за отстраняване от участие.

Предвид изложеното и с оглед констатациите, че от страна на „Интерхолд“ 
ЕООД липсва съобразяване с горецитираната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 
както и с условията за допустимост, одобрени от Възложителя за целите на 
настоящето възлагане, Комисията намира, че Икономическият оператор не може да 
има правни очаквания офертата му да бъде приета за съответстваща на 
предварително обявените условия на поръчката.

7. Както бе посочено от Комисията в констатациите, направени в проведеното от нея 
публично заседание, в приложение на представеното от него Предложение за изпълнение 
на поръчката, Икономическият оператор е представил единствено документ, наименован 
„Технически спецификации, инструкции за монтаж, ползване и контрол“ за предлагана от

13



Участника люлка за деца на възраст от 3 до 12 години и декларация за съответствие на 
ударопоглъщащата настилка.

Не е представен нито един от алтернативно изисканите от Възложителя документи -  
илюстративен материал, снимки, визуализации или други (по преценка на Участника) за 
следните, предлагани от него като част от предмета на изпълнение на поръчката, в частта й 
на обособена позиция №1 детски съоръжения (съоръжения за игра), както следва:

7.1. комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, със следните, 
одобрени от Възложителя характеристики:

- основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, колективни игри;
- минимални елементи на съоръжението: пързалка - 1 бр. с двоен улей или вита, кула 1 

бр., занимателен панел - 1 бр., елемент за катерене -2 бр.
- минимални размери на съоръжението: В:3.50 м; Ш:2.8 м.; Д:3.50 м.;
- минимална зона на безопасност: мин. 26 кв. м;
- максимална височина на свободно падане: 1.50 м.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума;
- приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7, 

БДС EN 71-3, Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността па 
площадките за игра.

7.2. клатушка за деца от 3 до 12 години, със следните, утвърдени от Възложителя 
характеристики:

- клатушка с пружина;
- основни видове занимания: равновесие;
- максимална височина на падане: 0.60 м.;
- минимален размер на съобъжението: В: 0.60 м., Ш: 0.30 м., Д.: 0.70 м.;
- носещи елементи: стоманена пружина;
- зона на безопасност: 6.5 кв.м.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума;
- приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1 176-5, БДС EN 1176-7, 

Наредба 1 за условията за устройство и безопасността на площадките за игра
7.3. комбинирано детско съоръжение за деца от 0 до 3 години, със следните, 

поставени за целите на настоящето възлагане минимални характеристики:
- основни видове занимания: катерене, пързаляне, колективни игри;
- минимални елементи на съоръжението: пързалка - 1 бр.; платформа за изкачване - 1 

бр.; занимателен панел - 1 бр.;
- минимален размер на съоръжението: В: 2.20 м.; Ш: 2.20 м.; Д: 2.70 м.;
- минимална зона за безопасност: мин. 19 кв.м.;
- максимална височина на падане: 0,6 м.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума;
- приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 71-3, 

Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
7.4. люлка за деца от 0 до 3 години, със следните минимално изискуеми 

характеристики:
- люлка тип „везна";
- основни видове занимания: люлеене/клатене;
- брой места за сядане: 2 бр.;
- седалки: с гумен демпфер, обезопасяващ допир с терена максимална височина на 

падане: 0.60 м.;
- минимални размери на съоръжението: В: 0.70 м.; Ш: 0.40 м.; Д-,2.50 м.;____________
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- минимална зона за безопасност: 11 кв.м.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума;
- приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, 

Наредба 1 за условията за устройство и безопасността иа площадките за игра.
7.5. клатушка за деца от 0 до 3 години, със следните, одобрени за целите на 

настоящата обществена поръчка характеристики:
- клатушка с пружина;
- основни видове занимания: равновесие;
- максимална височина на падане: 0.39 м.;
- минимален размер на съобъжението: В: 0,60 м., Ш: 0.30 м., Д.: 0.70 м.;
- носещи елементи: стоманена пружина;
- зона на безопасност: 6.5 кв.м.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума;
- приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1 176-5, БДС EN 1176-7. 

Наредба 1 за условията за устройство и безопаснос тта на площадките за игра.
7.6. комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, със следните, 

одобрени от Възложителя минимални параметри и характеристики:
- основни видове занимания: катерене, пързаляне. провиране, колективни игри. 

експериментиране;
- минимални елементи на съоръжението: вълнообразна пързалка - 1 бр., стълба с 

парапет - 1 бр., елемент за катерене -1 бр.;
- минимален размер на съоръжението: В:2.40 м.; Ш:3.00 м.; Д: 2.90 м.;
- минимална зона за безопасност: мин. 25 кв.м.;
- максимална височина на падане: 100 см.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума;
- приложими стандарти и Наредби; БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7, 

БДС EN 71-3, Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра

7.7. Изискуемият като задължителен елемент от изпълнението на обществената 
поръчка игрови панел за деца от 3 до 12 години.

Участникът не е представил по отношение на нито едно от гореизброените 
съоръженията за игра и изисканите от Възложителя като задължителна част от офертата 
Сертификати или други приложими документи, доказващи безопасността им с 
приложимите стандарти за безопасност, съобразно действащата нормативна уредба и 
съгласно изискванията, разписани в техническата спецификация за обособената позиция на 
обществената поръчка, за която е подадена офертата на Участника.

Непредставянето на гореизброените документи, съчетано с липсата на 
разписани от страна на Икономическия оператор по какъвто и да е друг начин 
конкретните параметри и функционални характеристики на предлаганите от него 
като част от изпълнението на обществената поръчка и подлежащи на доставка и 
монтаж детски съоръжения, логично обосновава заключението на Комисията за 
видната обективна невъзможност за правилна и безпристрастна преценка за 
съответствието на предлаганите от Участника съоръжения за игра с минималните 
изисквания, одобрени от Възложителя за целите на настоящето възлагане.
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Така установената от настоящия помощ 
офертата с изискванията за пълнота и компле 
неколкократно посочените по-горе части oi 
обществената поръчка, формира и крайноп 
въпросната оферта е несъответна на изиск 
настоящата поръчка и „неподходяща“ (със смие 
от ЗОП), а представилият я Участник -  „1 
отстраняване на основание чл. 107, т. 1, предл. вз

ен орган липса на съответствие на 
<тност, одобрени от Възложителя в 
/ 7  Документацията за участие в 
w заключение на Комисията, че 
ванията, утвърдени за целите на 
'ъла на понятието, влаган в §2, т. 25 
ТНТЕРХОЛЛ“ ЕООД подлежащ на 
поро и ш. 2, б. „а“ от ЗОП.

3. ДЗЗД „ЛХИНОРЛ БИЛД“ - оферта с вх. М РМЛ18-ТД26-1446/11.09.2018 г., 
подадена за участие по обособена позиция №3 на обществената поръчка

Комисията констатира следното:

След подробен преглед и в детайли направен от нейна страна прочит на документите, 
съставляващи в съвкупността си офертата на Участника, Комисията констатира, че 
липсват (Икономическият оператор не е представил) следните документи, ясно и 
недвусмислено изброени и указани в Раздел IV. т. 2.4.7. от Указанията за участие в 
обществената поръчка, идентично разписани и в т. 5.7. на Част „Друга информация“ от 
Обявата за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП като минимално задължително 
съдържание на представяните за участие в обществената поръчка оферти, а именно:

I. Не е представен нито един от алтернативно изисканите от Възложителя документи 
-  илюстративен материал, снимки, визуализации или други (по преценка на Участника) за 
следните, предлагани от Обединението като част от предмета на изпълнение на поръчката, 
в частта й на обособена позиция №3 детски съоръжения (съоръжения за игра), както следва:

1.1. комбинирано детско съоръжение за деца от 0 до 3 години, със следните, 
одобрени от Възложителя минимални параметри и характеристики:

- основни видове занимания: катерене, пързаляне, колективни игри;
- минимални елементи на съоръжението: пързалка - 1 бр., кула - 1 бр., елемент за 

катерене - 1 бр.;
- минимален размер на съоръжението: В: 2.30 м.; Ш: 2.90 м.; Д: 1.90 м.;
- минимална зона за безопасност: мин. 20 кв.м.;
- максимална височина на падане: 0,6 м.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума;
- приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 71-3, 

Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра.

1.2. люлка за деца от 0 до 3 години, със следните, утвърдени от Възложителя като 
минимално изискуеми характеристики:

- двойна люлка тип „махало“;
- основни видове занимания: люлеене;
- максимална височина на свободно падане: 0,60 см.;
- сглобки: със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент;
- окачване на седалката: чрез синджир от неръждаема стомана;
- седалки: 2 бр., полиетилен, като едната седалка бъде предвидена с конструкция, 

неповозволяваша изхлузване на детето през рамката на седалката;
____ - минимален размер на съоръжението: В: 1.80 м. Ш: 1.50 м. Д:2.50 м.; ____________
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- минимална зона за безопасност: 20 кв.м.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума:
- приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-2, Наредба №1 за 

условията за устройство и безопасността иа площадките за игра.
1.3. люлка за деца от 3 до 12 години, със следните, поставени за целите на 

настоящето възлагане минимални характеристики:
- люлка тип „везна“;
- основни видове занимания: люлеене/клатене;
- брой места за сядане: 2 бр.;
- седалки: с гумен демпфер обезопасяващ допир с терена;
- максимална височина на падане: 1 м.;
- минимални размери на съоръжението: В: 0.70 м.; Ш: 0.40 м.; Д: 2.50 м.;
- минимална зона за безопасност: 11 кв.м.;
- допустима настилка: ударопоглъщаща гума;
- приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, 

Наредба 1 за условията за устройство и безопасността на площадките за игра.

2. Участникът не е представил по отношение на нито едно от гореизброените в 
предходната точка съоръженията за игра и изисканите от Възложителя като 
задължителна част от офертата Сертификати или други приложими документи, доказващи 
безопасността им с приложимите стандарти за безопасност, съобразно действащата 
нормативна уредба и съгласно изискванията, разписани в техническата спецификация за 
обособената позиция на обществената поръчка, за която е подадена офертата на Участника.

Непредставянето на гореизброените документи, съчетано с липсата на 
разписани от страна на Иконол1ическия оператор по какъвто и да е друг начин 
конкретните параметри и функционални характеристики на предлаганите от него 
като част от изпълнението на обществената поръчка и подлежащи на доставка и 
монтаж детски съоръжения, логично обосновава заключението на Комисията за 
видната обективна невъзможност за правилна и безпристрастна преценка за 
съответствието на предлаганите от Участника съоръжения за игра с минималните 
изисквания, одобрени от Възложителя за целите на настоящето възлагане.

3. Предложеното от Обединението комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 
12 години, видно от представения като част от офертата документ, наименован „Техническа 
спецификация, инструкция за монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжение, 
модел К13-2, не отговаря на изискванията за нито едно от двете аналогични детски 
съоръжения, одобрени от Възложителя. предвид следното:

3.1. по отношение на комбинираното детско съоръжение, необходимо за доставка и 
монтаж на обект №1 - площадка в междублоковото пространство зад бл. 310, попадаща в 
ПИ с идент. № 68134.4089.27, кв. 10 по плана на ж.к. „Младост 3 “, е поставено 
минимално изискване да има следните минимални елементи: вълнообразна пързалка - 1 
бр., стълба с парапет - 1 бр., елемент за катерене -1 бр. и да е с максимална височина на 
падане: 100 см., докато предложеното от Участника комбинирано детско съоръжение 
е с права пързалка и с максимална височина на свободно падане -  125 см.

3.2. като елемент от изпълнението на обект №2 - площадка в междублоковото 
пространство до бл. 372, попадаща в У ПИ Ш-275 - за жилищно строителство и 
трафопост, кв. 3 по плана на ж.к. „Младост 3 “ и обект №3 - площадка в 
междублоковото пространство между бл. 406 и бл. 407, попадаща в УПИ II -  за 
озеленяване, кв. 6А по плана на ж.к. „Младост -/“, Възложителят е поставил изискване за
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доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, 
минимален елемент от което е пързалка - 1 бр. с двоен улеи или вита.

Както бе посочено и в предходната точка, предложеното от Участника 
комбинирано детско съоръжение е с права пързалка и е с един улей.

4. Участникът не е предложил гаранционен срок/гаранционни срокове за 
предлаганите от него детски съоръжения. предмет на доставка и монтаж.

Видно от декларативно обективираните от него волеизявления в т. 5 от съдържанието 
на представеното като част от офертата му Предложение за изпълнение на поръчката (по 
обр. №2) и в която точка изрично е посочено, че следва да се впишат конкретно 
предлаганите гаранционни срокове именно за оферираните детски съоръжения, 
Икономическият оператор е направил транспониране на записа, съдържащ се в т. 4 на 
същия документ (относима към предлаганите гаранционни срокове за видовете СМР и 
съоръжения), цитиран дословно:

за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и на земната основа под тях -1 0  години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 
инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2 и 3 (?!) -  5 години

Изискуемостта за ясно и точно посочване на конкретно предлагания/те от 
Участниците гаранционен срок/гаранционни срокове за оферираните от тях детски 
съоръжения, предмет на доставка и монтаж, следва именно от визираната по-горе т. 
5 на утвърдения от Възложителя обр. M2, съдържанието на който образец не е 
оспорено, едновременно с което, бидейки неразделна част от Документацията за 
участие в обществената поръчка, на основание разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП е 
придобило задължителен характер и всеки Участник, подавайки офертата си е бил 
длъжен да се съобрази с него.

Тук е мястото да се посочи, че безусловно правило, важимо за всяка обществена 
поръчка (включително и за настоящата), по аргумент от чл. 101, ал. 5 от ЗОП е 
офертите на Участниците да отговарят на изискванията, заложени в 
Документацията за участие, с оглед на което, липсата на офериран/и от ДЗЗД 
„Ахинора Билд“ гаранционен срок/гаранционни срокове за предлаганите от него 
дет ски съоръж ения, следва да се квалиф ицира кат о допуснат о съществено нарушение 
на обществената поръчка

Условията в приетите от Участниците изисквания от документацията за 
участие са задължителни за тях, като преценката за съответствието на офертата 
с предварително определените условия, одобрени от Възложителя следва да бъде 
направена от Комисията за провеждане на поръчката, в която проверка при 
констатирано несъответствие, същата е длъжна да предложи нередовния Участник 
за отстраняване от участие.

Предвид изложеното и с оглед констатациите, че от страна на Обединението 
липсва съобразяване с горецитираната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, както и с 
условията за допустимост, одобрени от Възложителя за целите на настоящето 
възлагане, Комисията намира, че Икономическият оператор не може да има правни 
очаквания офертата му да бъде приета за съответстваща на предварително 
обявените условия на поръчката.

*************************************************************************

С оглед изложеното, след като по несъмнен начин бе установено, че Участник -  
ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ е подал неточно и непълно Техническо предложение,
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формирано по начин, който се разминава с изискванията на Възложителя, 
категорично записани в условията на документацията по обществената поръчка, 
Комисията обосновава заключение, че това е достатъчно основание същият 
законосъобразно да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 1, предл. второ 
и т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като в противен случай би се стигнало до нарушаване на 
основните принципи, визирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП и по-специално - принципът за 
равнопоставеност между Участниците в настоящата обществена поръчка.

4. „ОНТОРИО СПОРТ БГ(( ЕООД - оферта с вх. М РМЛ18-ТД26-1454/11.09.2018 
г., подадена за участие по обособена позиция M3 от обхвата на провежданото 
възлагане.

Комисията констатира следното.

1. След подробен преглед и в детайли направен от нейна страна прочит на 
документите, съставляващи в съвкупността си офертата на Участника, Комисията 
констатира, че липсват (Икономическият оператор не е представил) следните 
документи, ясно и недвусмислено изброени и указани в Раздел IV, т. 2.4.7. от Указанията 
за участие в обществената поръчка, идентично разписани и в Част „Друга информация“, т. 
5.7. от Обявата за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП като минимално 
задължително съдържание на представяните за участие в обществената поръчка оферти, 
а именно:

Както бе посочено от Комисията в констатациите, направени в проведеното от нея 
публично заседание, в приложение на представеното от него Предложение за изпълнение 
на поръчката, Икономическият оператор не е представил ни то един от алтернативно 
изисканите от Възложителя документи -  илюстративен материал, снимки, 
визуализации или други (по преценка на Участника) за предлаганите от него детски 
съоръжения (съоръжения за игра), подлежащи на доставка и монтаж като част от 
предмета на изпълнение на поръчката, в частта й на обособена позиция M3.

2. Участникът също така не е представил и изискуемите Сертификати или други 
прилож ими докум ент и , доказващ и съот вет ст виет о на безопасност т а на 
съоръженията за игра с приложимите стандарти за безопасност, съобразно 
действащата нормативна уредба и съгласно изискванията на Възложителя, 
разписани в техническата спецификация.

3. Не са представени и никакви относими документи (Сертификати, Декларации 
за съответствие или друг еквиваленетн документ) за предлаганата от Дружеството 
ударопоглъщаща настилка.

Непредставянето на гореизброените документи, съчетано с липсата на 
разписани от страна на Икономическия оператор по какъвто и да е друг начин 
конкретните параметри и функционални характеристики на предлаганите от него 
като част от изпълнението на обществената поръчка и подлежащи на доставка и 
монтаж детски съоръжения и ударопоглъщаща настилка, логично обосновава 
заключението на Комисията за видната обективна невъзможност за правилна и 
безпристрастна преценка за съответствието на предлаганите от Участника 
съоръжения за игра с минималните изисквания, одобрени от Възложителя за целите 
на настоящето възлагане.

19



4. Отчитайки стойностните показатели на предлаганите от „Онтарио спорт БГ“ ЕООД 
пени за изпълнение на дейностите по инвестиционно проектиране (в размер на 3 000 ле, без 
ДДС) и за осъществяване на авторски надзор (на стойност 1 440 лв.} без ДДО. Комисията 
намира, че Участникът не е съобразил и не е спазил и императивно поставеното от 
Възложителя изискване, обективирано в Раздел IV, т. 5.2., абзац седем от Указанията за 
участие, съобразно което: „При подготовката на ценовите си предложения, 
Участнииите трябва да съобразят както максимално допустимите стойности. 
оповестени като пределни за възможността на Възложителя за разплащане 
изпълнението по отделните обособени позиции, така също и максималната прогнозна 
стойност, одобрена за изпълнението на всяка отделна от възлаганите дейности
(проектиране. строителство и авторски надзор)‘

е съобразно условията по поръчката, 
лит трети от Указанията за участие, 
за финансиране на дейностите по 
осъществяване на авторски надзор, 

азмер на 100 000 лв. (сто хиляди лева), 
силяди лева), с вкл. ДДС, формирана по

0 (фаза „технически проект“) -  1 500
1 800 лв. (хиляда и осемстотин лева).

На следващо място, следва да се посочи, ч 
оповестени от Възложителя в Раздел I, т. 5, бу 
„предвидената максимални пределна стойност 
проектиране, изпълнение на строителството и 
предмет на обособена позиция №3. е в допустим р 
без включен ДДС, или 120 000 лв. (сто и двадесет 
следния начин:

- стойност за изпълнение на проектиранет 
лв. (хиляда и петстотин лева), без вкл. ДДС, или
с вкл. ДДС;

жащите на изпълнение строително -  
м хиляди и деветстотин лева), без вкл. 
етиристотин и осемдесет лева), с вкл.

на авторски надзор по време на 
вкл. ДДС, или 720 лв. (седемстотин и

- максимално допустима стойност на подле 
монтажни работи -  97 900 лв. (деветдесет и cede. 
ДДС, или 117 480 лв. (сто и седемнадесет хиляди ч 
ДДС и

- пределна стойност за осъществяване 
стоителството -  600 лв. (шестстотин лева), без
двадесет лева), с вкл. ДДС“.

ване начин е пояснено, че „посочените 
юни за разходване от Район Младост и 
на изпълнение дейности, както по 
<а и спрямо отделните й обособени

В допълнение, по ясен и неподлежащ на тълк> 
стойностно лимитирани финансови ресурси, планщ 
предвидени за финансиране на подлежащите 
отношение на цялата обществена поръчка, mai
позиции, са крайни за Възложителя, респ. максимални пределни стойности по
отношение поОаваиите от Участнииите оферти. Предлаганите от отделните
Участници цени за изпълнение на дейностите 
поръчката в цялост, така и за изпълнението 
обособените позиции, включени в обхвата й, не и 
максимални стойности “.

Едновременно, следва да се посочи и факта, ч 
на посочената част от Указанията. Възложителят, об 
и повдигайки я в цвят, е въвел и санкция, съобра 
оповестената максимално допустима/пределна 
позиция, за изпълнението на която са подаден 
отделните дейности по проектиране, изпълн

от обхвата на възлагане, както за 
ia дейностите по всяка отделна от 
чогат да надхвърлят горепосочените

е в следващото пояснително изречение 
означавайки я с троен знак за внимание 
зно която: ,,/// Оферти, надхвърлящи 
лпойност на съответната обособена 
ш (включително и стойностите на
ение на СМР и осъществяване на

авторски надзор) ше бъдат предложени за отспьраняване на основание чл. 107, т. 2, б. 
варително обявено условие“.„а“ от ЗОП - поради несъответствие с това пред

След анализ на гореописаните факти, Комисията счита, че предлагането от 
Участника на цени за изготвяне на техническия проект и за упражняване на 
авторския надзор по време на строителството, надхвърлящи двойно максимално 
допустимите и стойностно лимитирани от Възложителя прагове за визираните
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дейности, представлява съществено нарушение, предпоставящо предложението на 
настоящия помощен орган за отстраняване на „Онтарио спорт БГ“ ЕООД от 
участие в обществената поръчка.

*************************************************************************

С оглед изложеното, след като по несъмнен начин бе установено, че Участник -  
„ОНТАРИО СПОРТ БГ“ ЕООД е подал неточно и непълно Техническо предложение, 
формирано по начин, който се разминава с изискванията на Възложителя, 
категорично записани в условията на документацията по обществената поръчка, 
едновременно с което е оферирал стойности за проектиране и упражняване на 
авторски надзор, по-високи от определените от Възложителя максимално допустими 
пределни стойности за същите тези дейности, Комисията обосновава заключение, че 
са налице достатъчно основания Дружеството законосъобразно да бъде отстранено 
от участие на основание чл. 107, пи 1, предл. второ и т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като в 
противен случай би се стигнало до нарушаване на основните принципи, визирани в чл. 
2, ал. 1 от ЗОП и по-специално - принципът за равнопоставеност между 
Участниците в настоящата обществена поръчка.

L „КАСТРОЙ“ ООД - оферта с вх. № РМЛ18-ТД26-1455 /11.09.2018 г., подадена за 
бособена позиция №2 на обществената поръчка

I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 
Участника - „КАСТРОН“ ООД, Комисията констатира следното:

1. В дванадесетото поле на дясната колона в Раздел „А“ от Част II на ЕЕДОП, 
Участникът е декларирал, че участва в процедурата заедно с друг Икономически оператор, 
едновременно е което, е посочил ролята си в „групата“ като „Изпълнител строителство".

Като „друг“ Икономически оператор, с който се участва заедно в поръчката, е 
посочен „Плеядес България“ ООД, без ясно индивидуализиране на конкретно 
изпълняваната от това Дружество „роля“ (със смисъла на понятието, влаган в ЕЕДОП) при 
реализация на възлаганата обществена поръчка.

Пропуснато е, също така да се направи индивидуализация на името на 
„участващата група“.

Отчитайки така направеното от Участника декларативно посочване, Комисията 
извърши детайлен преглед на съвкупното съдържание на пакета представени от 
Дружеството документи, въпреки която нейна прецизност, не бе установено наличие на 
документ -  Договор, Споразумение или еквивалентен документ, който да отразява 
текстово постигането на съгласие и покриването на насрещните волеизявления на 
„Кастрой“ ООД и „Плеядес България“ ООД, да създадат Обединение и именно под 
тази форма да участват в настоящето възлагане.

Липсва също така и конкретно попълнен и представен от името на 
„групата“/Обединението/Консорциума, отделен Единен европейски документ за 
обществени поръчки, задължителността на представянето на който следва от 
императивната разпоредба на чл. 39, ал. 2, т. 1, предл. първо от ППЗОП.

На следващо място, следва да се посочи, че и в приложения, изготвен и подписан от 
представителя на Участника Опис на представените документи (по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП), 
също не се съдържа релевантна информация или препратка към какъвто и да е 
документ, отразяващ факта на обединяване на визираните лица под една или друга

21



форма, целта на която е съвместно участие именно по обособена позиция №2 на 
настоящето възлагане.

В контекста на изложеното, прави впечатление и обстоятелството, че в Раздел ,,Г“ 
па същата Част II от ЕЕДОП е направено отбелязване, обективиращо волеизявлението 
на Икономическия оператор да използва като подизпълнител за дейността по 
изготвяне на инвестиционния проект именно „Плеядес България“ ООД.

Предвид обстоятелството, че дванадесетото и тринадесетото полета па Част II, 
Раздел „А“ от ЕЕДОП са относими и приложими само при участие на 
неперсонифииирани лииа (Обединения, Консорциуми и ду.) и отделните партньори в 
състава им. а информацията в Раздел „Г“ на същата част, касае изпълнението от 
страна на Икономическия оператор на задължението, въведено спрямо него с нормата 
на чл. 66, ал. 1 от ЗОИ, Комисията счита, че при липсата на ясно, конкретно и 
еднозначно направено от самия Участник деклариране на факти и обстоятелства, 
наличието на които е задължително условие за пълнотата и коректността на 
представяния от него ЕЕДОП, респ., за допустимостта и на офертата му в цялост, 
извън предоставените и от ЗОИ граници на компетентност е да основава крайните 
си изводи на собствени, изведени от нея по тълкувателен път заключения кое от 
двете волеизявления следва да кредитира като достоверно и меродавно.

2. Второто поле в лявата колона на Раздел В „Основания. свързани с 
несъстоятелност конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие, 
предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно разписаните от него 
рестрикции, както в т. 1.1.2.5. на Раздел I ,, Изисквания към личното състояние “ от Обявата 
по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците'4, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от участие.

Отчитайки гореизложеното, Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ  отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а“ 
до „е“) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Дружеството ЕЕДОП.

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.

3. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 
относима към декларативно направеното от Икономическия оператор волеизявление. 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на съшия Раздел „В" в Част III от ЕЕДОП.

Тази именно, общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и неточна,
респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на Участника 
една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле хипотези, всяка от 
които представляваща основание за отстраняване от участие.________________
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Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че rbr въпросното поле на ЕЕЛОП. Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
поръчката.

С цел избягване на всякаква неяснота в излаганите от нея мотиви, Комисията счита, че 
следва да се обърне внимание, че изискването й за отделни, самостоятелно обособени 
отговора на всеки от четирите въпроса (б. ,.а“ -  б. ,.г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се 
дължи и на факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от 
ЗОП и по силата на самата тази разпоредба са основания за задължително
отстраняване.

обстоятелства за лично състояние, 
>5, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
я към Участниците", т. 2.1.1.4. от 
и на тях характер на основания за

Рестриктивния характер на останалите две 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 
факта, че посочвайки ги в Раздел III „Изисквани 
Указанията за участие. Възложителят е придал
задължително отстраняване.

а изключване, които може да бъдат 
ъзлагащия орган или възложителя на 
йки да отговори на поставените от 
хействащата и приложима нормативна 
вани на разпоредбите на чл. 54, ал. 1, т.

3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, е 
ю което спрямо „Кастрой“ ООД не се 
слючване от участие (избран е отговор

4. В Част III, Раздел Г: „Други основания з 
предвидени в националното законодателство на 
държава членка“ от ЕЕДОП, Участникът, целе 
Възложителя (в съответствие и в изпълнение на i 
уредба) специфични основания за изключване, осно 
1 от ЗОП, чл. 101, ал. 9 -  ал. 11 от ЗОП и чл. 
обективирал декларативно волеизявление, съобразг 
прилагат специфични национални основания за из! 
„не“ като една от двете възможни и взаимно изключващи се алтернативи), като е
направено последователно и систематично избр( 
посочени в Указанията за участие.

Въпреки визираната прецизност на Икономиче 
че от негова страна не е декларирано наличие/липс 
което по силата на чл. 107, т. 1, предл. второ 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС предпоставя отстраняване о 
с което сочи на извода, че Икономическият оп 
обективирано от Възложителя в Раздел III „И31 
от Указанията за участие, аналогично оповестеь 
личното състояние “ от Обявата по чл. 187, ал. 1 от

Съобразно въпросното изискване. В ъ з л о ж р  

посочената разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОД1
на тълкуване начин е указач следното’.

зяване на почти всички основания,

ският оператор. Комисията констатира, 
а на едно от основанията, наличието на 
от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 от 
т участие в процедурата, едновременно 
ератор не е съобразил изискването.
зсквания към участниците“, т. 2.5.1.
to и в т. 2 на Раздел I „ Изисквания към 
ЗОП.
отелят, основавайки се uxteHHo на 
*ЮПДРКЛТДС, по ясен и неподлежащ

ка пряко или косвено и физическо или 
та по чл. 3, т. 8 от Закона за

„Не може да участва в обществената пооъч 
юридическо лице, за което е налице забрана 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лииа и
техните действителни собственици (ЗИФОДР1ОПДРКЛТДС), освен ако не е налице

по категоричен и недвусмислен начин 
нимание), е указано и съответното поле 
аличието/липсата спрямо конкретния 
ние за отстраняване, а именно: „!!! 
кларират чрез попълването на Част

изключението по чл. 4 от същия Закон
В допълнение към така цитираното изискване 

(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за в 
в ЕЕДОП, в което следва да се декларира н 
Икономически оператор на обсъжданото основа 
Липсата на обстоятелствата по т. 2.5.1. се де 
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП“.
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От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие,
Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е указал 
следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част III, Раздел Г 
„ Специфични национални основания за изключване “/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. от настоящите Указания 
са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за 
задължително отстраняване, а в т. 2.4.5. и т. 2.5.1. - 2.5.4., Възложителят е въвел 
специфични национални основания за изкчючваие от участие“, с оглед което, в този 
конкретно Раздел на ЕЕДОП, кога то се представя в Word формат - по обр. №1, 
Участникът трябва да декларира „дали е регистриран в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, а в случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се 
посочва конкретното изключение “.

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата обществена поръчка лица, а предвид, че не са 
оспорени и са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от този 
от Участниците, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по отношение на 
него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се подчертае 
и обстоятелството, че така визираното изискване, освен въздигнато от Възложителя в 
Указанията за участие като основание за отстраняване, е такова и по силата на цитираната 
по-горе императивна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, с оглед което и 
предвид констатирания пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е 
препятствана възможността на помощния орган за обективна и реална преценка 
съответства ли „Кастрой“ ООД на посоченото условие за лично състояние.

5. Участникът не е представил безспорни данни и информация, удостоверяващи по 
недвусмислен начин, че определеното от него лице за заемане на експертната позиция на 
,, Отговорник/специалист по контрола на качеството “ -  Пламен Йорданов отговаря на 
минималното изискване за въпросната експертна позиция, утвърдено от Възложителя в 
Раздел IV „Технически и професионални способности“, т. 2.2.2., б. „в“ от Обявата по чл. 
187, ал. 1 от ЗОП, както и в Раздел III, т. 5.2.2.2., б. „в“ от Указанията за участие в 
обществената поръчка, а именно: да притежава валиден към датата на подаване на 
офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на 
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ.

По отношение на така поставеното за целите на възлагането изискване, в полето на т.
6 от Раздел „В“ в Част IV на ЕЕДОП е направено кратко посочване, съобразно което, 
експертът притежава .. Удост. №04138. Контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност “.

Прочита на така крайно общо отразената в ЕЕДОП информация, формира у  
Комисията заключение, според което, освен, че липсва ясно деклариране на 
конкретните дата, месец и година на издаване на въпросното Удостоверение, липсва 
също така дори и най-малка индиция за периода на валидност на визирания документ, 
както и данни за издалата го институция/организация, които пропуски от страна на 
Участника обосновават извода на настоящия помощен орган, че същите безспорно 
препятсват възможността за безпристрастна и обективна преценка отговаря ли 
експерта на изискванията, поставени от Възложителя като критерий за подбор и 
допустимост и оповестени в посочените части от Документацията за участие в 
обществената поръчка.__________________________________________________________
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6. За доказване съответствие с поставените от Възложителя изисквания, разписани в 
Раздел IV „Технически и професионални способности“, т. 2.2.3., б. „в“ от Обявата по чл. 
187, ал. 1 от ЗОП, идентично обективирани и в Раздел III, т. 5.2.2.3., б. „в“ от Указанията за 
участие в обществената поръчка, по отношение на предложения експерт за изпълнение 
функциите и отговорностите на „ Коордииатор/дльжностно лице по безопасност и здраве “
-  Николай Ягоридков, Икономическият оператор се е позовал на следните данни и 
информация, относими към професионалната компетентност на лицето, представени в 
обсъденото и по-горе поле на Част IV, Раздел ..В”, т. 6 на разглеждания ЕЕДОП по следния 
начин:

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, Удост. №02572- 
140/25.11.2016 г.

- Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на 
труд. Удост. №999-129/25.11.2016 г.

- Контрол върху качеството па изпълнение на строителството, за съответствие па 
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 
безопасност, Удост. №02573-141/25.11.2016 г.

- Координатор безопасност и здраве по време на проектирането и координатор 
безопасност и здраве по време на строителството

Видно от дословно направения цитат на записаното в ЕЕДОП-а на Участника е, 
че в така предоставената информация за всяко едно от Удостоверенията, доказващи 
придобита от г-н Ягоридков специфична професионална квалификация, било като 
Координатор по безопасност и здраве, било като Длъжностно лице по здравословни и 
безопасни условия на труд, липсва каквато и да е, дори и минимална, относима 
информация както за периода на валидност на съответно притежаваното от 
експерта Удостоверение, така и за конкретното правно основание за издаване на 
съответния документ - Наредба №2/22.03.2004 г. или Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., 
каквото именно изискване е поставено от Възложителя в текста на Раздел IV 
„Технически и професионални способности“, т. 2.2.3., б. „в“ от Обявата по чл. 187, ал.
1 от ЗОП, както и в Раздел III, т. 5.2.2.3., б. „в“ от Указанията за участие.

7. Независимо от факта (обсъден от Комисията в т. 1 по-горе), че в полето на Раздел 
„Г“ от Част II на ЕЕДОП, Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената 
поръчка ще ползва подизпълнител (в лицето на „Плеядес България" ООД), като е 
индивидуализирал и конкретния вид услуги, които ще му превъзложи, въпреки това, не е 
конкретизирал в полето на т. 10 в раздел „В“, Част IV на декларацията си, 
проиентното отношение от поръчката, което ще бъде осъществено от 
Подизпълнителя.

Липсата на конкретно посочен дял от общото изпълнение на поръчката, 
Комисията счита, че по съществото си представлява неизпълнение и на 
императивното изискване, установено в разпоредбата на чл. 66, ал. 1, изр. първо от 
ЗОП.

************************************************************************

II. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от сочения подизпълнител „ПЛЕЯДЕС 
БЪЛГАРИЯ“ ООД, Комисията констатира следното:

I. В дванадесетото и тринадесетото полета на дясната колона в Раздел „А“ от Част II 
на ЕЕДОП, Подизпълнителят е декларирал, че участва в процедурата заедно с друг
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Икономически оператор, а именно: „Кастрой“ ООД. посочвайки ролята си в „групата“ като 
„ Подизпълнител проектиране “.

Пропуснал е, обаче да индивидуализира името научастващата група“.
Предвид обстоятелството, че обсъжданите полета на ЕЕДОП са относими и 

приложими само при участие на неперсонифииирани лица (Обединения. Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им. попълването на данни в тях е неприложимо
за „Плеядес България“ ООД, имащ качество на подизпълнител, когото Участникът 
възнамерява да ползва за изпълнение на част от дейностите, включени в предмета на 
поръчката

2. В Част II, Раздел В ,, Информация относно използването на капацитета на други 
субекти“ от ЕЕДОП е направено отбелязване, обективиращо волеизявлението на 
Икономическия оператор да използва капацитета на други субекти (Трети лица, по смисъла 
на чл. 65 от ЗОП), но без да е посочен техния брой и без да е направена персонална 
идентификация на тези лица. Не е посочен и капацитета на Третото/Третите 
лице/лица, което/които Стопанският субект възнамерява да ползва за доказване 
съответствие с утвърдените за целите на настоящата поръчка (в частност, за 
обособена позиция №2) критерии за подбор.

Съобразно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от З О П ,участниците могат за конкретната 
поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите способности и професионалната компетентност“.

Основавайки се на конкретните хипотези, при които на Участник във възлагане на 
обществена поръчка е предоставена правна възможност да се позове на капацитета на 
Трети лица, законодателно уредени в цитираната и приложима нормативна уредба, 
отчитайки и обстоятелството, че за целите на настоящето възлагане и по-конкретно, в 
частта на обособена позиция №2, Възложителят е поставил критерии и изисквания както 
към икономическото и финансовото състояние, така и към техническите и професионални 
способности на Икономическите оператори, Комисията намира за недопустимо по 
тълкувателен път да извежда заключение за вероятната отиосимост на капацитета на 
други субекти, от които Дружеството само е индикирало, че ще се ползва.

Допълнителен, подкрепящ горното заключение е и факта, че съобразно разпоредбата 
на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, „когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на 
трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези 
липа се представя отделен ЕЕДОП. който съдържа информация по ал. / “ (за липса на 
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за доказването на 
които Участникът се позовава на техния капацитет).

Така цитираната разпоредба е транспонирана от Възложителя и публично оповестена 
с указанието, съдържащо се в текста на последния абзац от Раздел III, т. 1.3. на 
Документацията за участие, съобразно което .. Всяко Трето лиие. на чийто капацитет се 
позовава Участника, представя отделен ЕЕДОП. съдържащ попълнена следната 
информация......

С цел пълнота и обективност на отразяваните от нея факти, следва да се посочи, че 
като елемент от представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, формиращи част от 
офертата. Комисията констатира, че са попълнени и приложени и индивидуални единни 
декларации (ЕЕДОП-и) от следните физически лица Мария Захариева, Илиян Иванов, 
Лилия Язова и Васил Иванов. определящи себе си като проектанти по отделни части на 
подлежащия на изготвяне технически проект.

На следващо място, видно от данните и информацията, отразени от Подизпълнителя в 
полето, относимо към експертите, предвидени за изпълнение на дейностите по 
инвестиционно проектиране от обхвата на възлагане по обособена позиция №2 на 
настоящата обществена поръчка, а именно: т. 6 от Раздел ,.В“ на Част IV от ЕЕДОП, 
конкретно посочените лица. определени за осъществяване на функциите, произтичащи от
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експертните позиции на проектанти по части „Конструктивна", „Геодезия", 
„Паркоустройство и благоустройство" и „ПБЗ“ са именно г-жа Мария Захариева, г-н 
Илиян Иванов, г.жа Лилия Язова и г-н Васил Иванов.

Независимо от горепосочените факти, установени от нея, посредством съпоставка 
както на данните и информацията, отразени в отделни части на ЕЕДОП, представен от 
,.Плеядес България'4 ООД, така и на тези, обективирани в други документи от офертата, 
Комисията счита, че липсата на ясно индивидуализиране в полето на Част II, Раздел ,.В'4 
на конкретните Трети лица и техния брой, респ. съответните критерии за подбор, които 
Икономическият оператор предвижда да докаже посредством капацитета на всяко едно от 
тези лица, препятства възможността и за обективна преценка доколко с представените 
ЕЕДОП-и от визираните физически липа, се изчерпва обхвата на субектите, които се 
имат предвид в наглежданото поле на представения ЕЕДОП.

От друга страна, по мнение на Комисията, абстрактния и безличен отговор „да44 в 
обсъжданото поле на ЕЕДОП по същество представлява неизпълнение от страна на 
Икономическия оператор на указанията, съдържащи се в самия ЕЕДОП и обективирани в 
последния, поставен на сив фон текст на Раздел „В44 от тази част на документа. Съобразно
въпросните указания „.... Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от
съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, 
който икономическият оператор ще използва “.

3. Второто поле в лявата колона на Раздел В „Основания. свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ в Част III на 
ЕЕДОП включва 6 (шест) различни хипотези, относими към личното състояние на 
Икономическите оператори, предвид че въпросните хипотези попадат в нормативната 
регулация на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Едновременно, всяка от тях представлява и основание за отстраняване от участие, 
предвид обстоятелството, че Възложителят, ползвайки се от правната възможност, 
предоставяна му със същата разпоредба (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), в ясно разписаните от него 
рестрикции, както в т. 1.1.2.5. на Раздел I „Изисквания към личното състояние “ от Обявата 
по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, така и в Раздел III „Изисквания към Участниците'4, т. 2.1.2.5. от 
Указанията за участие, е посочил (посредством изчерпателното им изброяване), че всяко 
едно от въпросните шест обстоятелства ще бъде считано като основание за 
отстраняване от поръчката.

Отчитайки гореизложеното. Комисията намира, че дадения от Икономическия 
оператор един общ отрицателен отговор по отношение и на шестте обстоятелства, 
структурно обособени в самостоятелни въпроси и обозначени със съответна буква (от „а44 
до ,,е’4) представлява некоректност в декларираните данни, респ. води до непълнота на 
представения от Подизпълнителя ЕЕДОП.

Същото се дължи и на факта, че независимо от това, че въпросните обстоятелства 
представляват правно уредени способи за прекратяване на едно търговско дружество (или 
реферират към такъв способ), с оглед същността им, всяко от тях има различен 
процесуалноправен ефект, поради което на зададените във въпросното поле на ЕЕДОП 
шест отделни въпроса, трябва да бъде отговорено поотделно.

4. Аналогична на обсъдената в предходната точка е и констатацията на Комисията, 
относима към декларативно направеното от „Плеядес България“ ООД волеизявление, 
което е общо по отношение на четирите различни по същността си обстоятелства, 
обхванати в последното поле на същия Раздел „В" в Част III от ЕЕДОП.

Тази именно, общо изразена декларация, Комисията счита за непълна и неточна,
респ. непозволяваща обективна преценка налице ли са или не по отношение на 
Подизпълнителя една или повече от самостоятелно формулираните във визираното поле 
хипотези, всяка огпкоито представляваща основание за отстраняване от участие.________

27



Нормативна опора за така формирания от нея извод, Комисията намира в 
обстоятелството, че във въпросното поле на ЕЕДОГ1, Икономическият оператор е задължен 
да потвърди, че спрямо него не са възникнали и не съществуват различни по вида и 
характера си основания, всяко от които рефериращо към конкретна разпоредба на ЗОП, 
въздигаща наличието на съответното основание в предпоставка за отстраняване от 
поръчката.

С цел избягване на всякаква неяснота в излаганите от нея мотиви, Комисията счита, че 
следва да се обърне внимание, че изискването й за отделни, самостоятелно обособени 
отговора на всеки от четирите въпроса (б. ,.а*‘ -  б. „г“) в обсъжданото поле на ЕЕДОП се 
дължи и на факта, че първите два от тях кореспондират с нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от 
ЗОП и по силата на самата тази разпоредба са основания за задължително 
отстраняване.

Рестриктивния характер на останалите две обстоятелства за лично състояние, 
съответстващи на условията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, е предпоставен от 
факта, че посочвайки ги в Раздел III „Изисквания към Участниците“, т. 2.1.1.4. от 
Указанията за участие, Възложителят е придал и на тях характер на основания за 
задължително отстраняване.

5. В първото поле на Раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да 
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 
на държава членка“ от Част III на представения в офертата ЕЕДОП, Подизпълнителят е 
декларирал, че спрямо него не се прилагат специфичните национални основания за 
изключване, посочени в Документацията за участие, въпреки което не е конкретизирал 
всички приложими и изискуеми за целите на настоящето възлагане основания, като по 
този начин не е съобразил и не е спазил изискването, обективирано от Възложителя в 
Раздел III, т. 2.5.1. от Указанията за участие, аналогично оповестено и в т. 2 на 
Раздел I „Изисквания към личното състояние“ от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП.

Съобразно въпросното изискване. Възложителят, основавайки се на разпоредбата на 
чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал 
следното:

„Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикиии с преференииален данъчен режим, контролираните от тях лииа и 
т ехнит е дейст вит елни собствениии (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице 
изключението по чл. 4 от същия Закон

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин 
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), е указано и съответното поле 
в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния 
Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а именно: „!!! 
Липсата на обстоятелствата по т. 2.5.1. се декларират чрез попълването на Част 
III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП“.

От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие,
Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е указал 
следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част III, Раздел Г 
„Специфични национални основания за изключване“/„Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка (в зависимост от формата, в която се подава 
ЕЕДОП), предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. от настоящите Указания 
са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за 
задължително отстраняване, а в т. 2.4.5. и т. 2.5.1. - 2.5.4., Възложителят е въвел 
специфични национални основания за изключване от участие“, с оглед което, в този 
конкретно Раздел на ЕЕДОП, кога то се представя в Word формат - по обр. № I,
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Икономическият оператор трябва да декларира „дали е регистриран в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, а в случаи че е регистриран в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение “.

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата обществена поръчка лица, а предвид, че не са 
оспорени и са влезли в сила, са станали и задължителни за спазване, включително и от 
„Плеядес България” ООД, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по 
отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на 
ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното и в допълнение. Комисията намира, че следва да се подчертае 
и обстоятелството, че така визираното изискване, освен въздигнато от Възложителя в 
Указанията за участие като основание за отстраняване, е такова и по силата на цитираната 
по-горе императивна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, с оглед което и 
предвид констатирания пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е 
препятствана възможността на помощния орган за обективна и реална преценка 
съответства ли Подизпълнителя на посоченото условие за лично състояние.

***** /70 отношение на изразените по-горе констатации в т. 3 -  т. 5. Комисията 
намира за необходимо да поясни. че задължителното попълване на въпросните полета 
от ЕЕДОП следва от указанията, съдържащи се в самата Единна декларация, 
обективирани в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „Г“ от Част II на 
документа.

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
подизпълнител/и, от всеки един от тях се представя „информацията. изисквана съгласно 
раздели А и Б от настоящата част (Част II) и от Част III за всяка категория 
съответни подизпълнители

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посочените от него Подизпълнители, същата произтича от 
разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗОП, съобразно която „Подизпълнителите трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, 
който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 
процедурата “.

Още повече, че цитираната разпоредба на ЗОП, В ъзлож ит елят  еднозначно е 
транспонирал в текста на Част III, т. 1.2., абзац трети от Указанията за участие,
съобразно който: Подизпълнителите трябва да отговарят па съответните критерии за 
подбор. съобразно вида и дела от обособената позиция. които ще изпълняват, 
едновременно с което по отношение на тях не трябва да са налице едно или повече от 
основанията за отстраняване.....

*********************************************************************

III. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и
редовността на ЕЕДОП. представен от Третото лице инж. Мария Захариева,
предоставяща на Участника капацитет като проектант по част „Конструктивна
Комисията намира за установено следното:

:ната колона в Раздел „А” от Част II 
тва в процедурата заедно с друг 
>сочвайки ролята си в „групата“ като

за името на „участващата група“.

1. В дванадесетото и тринадесетото полета на дя 
на ЕЕДОП, Третото лице е декларирало, че учас 
Икономически оператор, а именно: „Кастрой“ ООД, пс 
„Проектант част Конструкции“.

Експертът, обаче е пропуснала да индивидуализи]

29



Предвид обстоятелството, че обсъжданите гюлета на ЕЕДОП са относими и 
приложими само при участие на неперсонифииирани лица (Обединения, Консорциуми 
и др.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях от инж. 
Захариева, имаща качество на Трето лице, предоставящо капацитета си на Участника 
,,Кастрой“ ООД. е неприложимо.

2. В Част III, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“ от ЕЕДОП. инж. Захариева е обективирала декларативно волеизявление, 
съобразно което спрямо нея не се прилагат специфични национални основания за 
изключване от участие (избран е отговор „не“ като една от двете възможни и взаимно 
изключващи се алтернативи), като е направено последователно и систематично 
изброяване на почти всички основания, посочени в Указанията за участие.

Въпреки визираната прецизност на Третото лице. Комисията констатира, че от негова 
страна не е декларирано наличие/липса на едно от основанията, наличието на което по 
силата на чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) предпоставя отстраняване от участие в 
процедурата, едновременно с което сочи на извода, че експертът не е съобразшш 
изискването, обективирано от Възложителя в Раздел III „Изисквания към 
участницитет. 2.5.2. от Указанията за участие.

Съобразно въпросното изискване, Възложителят, основавайки се именно на 
посочената разпоредба на ЗПКОНПИ. по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал 
следното:

..Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин 
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), е указано и съответното поле 
в ЕЕДОП. в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния 
Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а именно: „!!!
Липсата на обстоятелствата по ....... т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на
Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП“.

От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие,
Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е указал 
следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част III, Раздел Г на 
ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. са посочени императивно 
установени в чл. 54, ал. I, т. 1 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т.
2.4.5. и т. 2.5.1. -  2.5.4., Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата“ с оглед което, в този конкретно Раздел на 
ЕЕДОП (когато се представя в word формат - по обр. №1, какъвто именно е 
разглеждания ЕЕДОП), Икономическият оператор, трябва да декларира и дали са 
налице или не спрямо него обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата поръчка лица, а предвид, че не са оспорени и са 
влезли в сила, са станали и задължителни за спазване от страна и на предоставящото 
капацитета си Трето лице, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по 
отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г(( от Част III на 
ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното и в допълнение. Комисията намира, че следва да се подчертае 
и обстоятелството, че така визираното изискване, освен въздигнато от Възложителя в 
Указанията за участие като основание за отстраняване, е такова и по силата на посочената 
по-горе императивна разпоредба на чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид
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констатирания пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана 
възможността на памощния орган за обективна и реална преценка съответства ли 
Третото лице на поставеното условие за лично състояние.

'А************
По отношение на изразените по-горе в т. 2 констатации, Комисията намира за 

необходимо да поясни, че задължителното попълване на въпросното поле в ЕЕДОП на 
Третото лице, следва от указанията, съдържащи се в самата тази декларация, 
обективирани в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „В“ от Част II на 
документа (ЕЕДОП).

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
ресурсите на Трети лица, от всяко едно от тях се представя „надлежно попълнен и 
подписан ЕЕДОП. в които се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 
настоящата част (Част II) и от част ПГ'.

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посочените от него Трети лица, същата произтича от 
разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, съобразно която „Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които Участникът 
се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за 
отстраняване от процедурата

Още повече, че цитираната разпоредба на ЗОП, Възложителят еднозначно е 
транспонирал в Част III, т. 1.3., абзац трети на Указанията за участие.

3. При прочита на вписаните от експерта данни в относимото поле на Част IV, раздел 
„В44, т. 6 на разглеждания негов ЕЕДОП, Комисията констатира, че липсва релевантна 
информация за актуалната валидност на притежаваното от инж. Захариева 
Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата с пълна проектантска 
правоспособност, поддържан от Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИИП), което обстоятелство обосновава извод за неизпълнение от 
страна на Третото лице на минималното изискване, одобрено от Възложителя в 
Раздел III, т. 5.2.1.1., б. „б“ от Указанията за участие.

IV. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и
редовността на ЕЕДОП, представен от Третото лице инж. Илиян Иванов,
предоставящо на Участника капацитет като проектант по част „Геодезия“.
Комисията намира за установено следното:

зясната колона в Раздел ,,А'4 от Част II 
аства в процедурата заедно с друг 
посочвайки ролята си в „групата44 като

фа името на „участващата група44. 
полета на ЕЕДОП са относими и

1. В дванадесетото и тринадесетото полета на 
на ЕЕДОП, Третото лице е декларирало, че уч 
Икономически оператор, а именно: „Кастрой“ ООД, 
,JIроектаит част Геодезия “.

Експертът, обаче е пропуснал да индивидуализр 
Предвид обстоятелството, че обсъжданите

приложими само при участие на неперсонифииирани лица (Обединения. Консорциуми
и др.) и отделните партньори в състава им. попълването на данни в тях от инж. Иванов,
имащ качество на Трето лице, предоставящо капацитета си на Участника „Кастрой“ 
ООД, е неприложимо.

2. В Част III, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
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държава членка“ от ЕЕДОП, инж. Иванов е обективирал декларативно волеизявление, 
съобразно което спрямо него не се прилагат специфични национални основания за 
изключване от участие (избран е отговор „не“ като една от двете възможни и взаимно 
изключващи се алтернативи), като е направено последователно и систематично 
изброяване на почти всички основания, посочени в Указанията за участие.

Въпреки визираната прецизност на Третото лице. Комисията констатира, че от негова 
страна не е декларирано наличие/липса на едно от основанията, наличието на което по 
силата на чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) предпоставя отстраняване от участие в 
процедурата, едновременно с което сочи на извода, че експертът не е съобразил 
изискването, обективирано от Възложителя в Раздел III „Изисквания към 
участниците т. 2.5.2. от Указанията за участие.

Съобразно въпросното изискване, Възложителят, основавайки се именно на 
посочената разпоредба на ЗПКОНПИ. по ясен и неподлежащ па тълкуване начин е указал 
следното:

Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество “.

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин 
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), е указано и съответното поле 
в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния 
Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а именно: „!!!
Липсата на обстоятелствата по ....... пи 2.5.2. се декларират чрез попълването на
Част III, Раздел „Ги от ЕЕДОП“.

От друга страна пък, в т. 2.2.I., б. „д(( на Раздел IV от Указанията за участие,
Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е указал 
следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част III, Раздел Г на 
ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. са посочени императивно 
установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т.
2.4.5. и т. 2.5.1. -  2.5.4., Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата11, с оглед което, в този конкретно Раздел на 
ЕЕДОП (когато се представя в word формат - по обу. М1, какьвто именно е 
разглеждания ЕЕДОП), Икономическият оператор, трябва да декларира и дали са 
налице или не спрямо него обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата поръчка лица, а предвид, че не са оспорени и са 
влезли в сила, са станали и задължителни за спазване от страна и на предоставящото 
капацитета си Трето лице, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по 
отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на 
ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното и в допълнение. Комисията намира, че следва да се подчертае 
и обстоятелството, че така визираното изискване, освен въздигнато от Възложителя в 
Указанията за участие като основание за отстраняване, е такова и по силата на посочената 
по-горе императивна разпоредба на чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид 
констатирания пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана 
възможността на помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли 
Третото лице на поставеното условие за лично състояние.

'*•**■*******•&•**

По отношение на изразените по-горе в т. 2 констатации, Комисията намира за 
необходимо да поясни, че задължителното попълване на въпросното поле в ЕЕДОП па 
Третото лице, следва от указанията, съдържащи се в самата тази декларация,
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обект непран и в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „В“ от Част II на 
документа (ЕЕДОП).

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
ресурсите на Трети лица, от всяко едно от тях се представя „надлежно попълнен и 
подписан ЕЕДОП, в които се посочва информацията. изисквана съгласно раздели А и Б от 
настоящата част (Част II) и от част / / / “.

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посочените от него Трети лица, същата произтича от 
разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, съобразно която „Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които Участникът 
се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налиие основанията за 
отстраняване от процедурата

Още повече, че цитираната разпоредба на ЗОП, Възложителят еднозначно е 
транспонирал в Част III, пи 1.3., абзац трети на Указанията за участие.

3. Следващото, констатирано от Комисията неизпълнение на основно минимално 
изискване, въздигнато от Възложителя като критерий за подбор, се изразява в липсата на 
представени в полето па Част IV, раздел „Б“, т. 5 па обсъждания ЕЕДОП данни и 
информация за притежавана от експерта валидна поименна застраховка 
„Професионална отговорност“, в качеството му на проектант, или еквивалентен 
документ.

Изискуемостта на въпросната информация е въведена от Възложителя като 
условие за допустимост в настоящата обществена поръчка в Раздел III. 
„Икономическо и финансово състояние“, т. 2 от Обявата за събиране на оферти по 
чл. 187, ал. 1 от ЗОП, едновременно с което е идентично смислово разписана и в т. 4.2. 
на Раздел III от Указанията за участие.

Съобразно визираното изискване, „в случаи, че в офертата си Участник е посочил 
екип от лица, които ще изпълняват проектирането и ще бъдат ползвани от него по 
гражданско или друго еквивалентно правоотношение, то всеки един от предложените 
проектанти трябва да има валидна поименна застраховка „ Професионална отговорност 
в проектирането “ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на 
категорията на строежа, обект на конкретната обособена позиция... “.

4. При прочита на вписаните от експерта данни в относимото поле на Част IV, раздел 
„В", т. 6 на разглеждания негов ЕЕДОП, Комисията констатира, че липсва релевантна 
информация за актуалната валидност на притежаваното от инж. Иванов 
Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата с пълна проектантска 
правоспособност, поддържан от Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИИП), което обстоятелство обосновава извод за неизпълнение от 
страна на Третото лице и на минималното изискване, одобрено от Възложителя в 
Раздел III, т. 5.2.1.2., б. „б“ от Указанията за участие.

5. Обсъжданият в настоящия Раздел Единен европейски докумен за обществени 
поръчки, попълнен от инж. Иванов, в качеството му на Трето лице, предоставящо 
капацитета си на Участника, едновременно както за доказване на част от минималните 
изисквания за технически и професионални способности, така и за последващо изпълнение 
на дейностите, следващи от експертната позиция на проектант по част „Геодезия“ е 
представен като част от офертата на „Кастрой“ ООД в електронен вид.

Липсва, обаче представяне на попълнения от инж. Иванов ЕЕДОП в 
нередактируем формат, цифрово подписан от експерта (както са представени 
ЕЕДОП-ите на самия Участник, ползвания от него Подизпълнител и другите Трети 
лица), който пропуск по съществото си представлява неспазване на императивното
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изискване на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от ПЗР на ЗОП, в сила 
от 01.04.2018 г.
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V. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и
редовността на ЕЕДОП, представен от Третото лице арх. Лилия Язова,
предоставяща на Участника капацитет като проектант, Комисията намира за
установено следното:

дясната колона в Раздел „А“ от Част II 
заства в процедурата заедно с друг 
посочвайки ролята си в „групата“ като

[зира името на „участващата групаА 
полета на ЕЕДОП са относими и

1. В дванадесетото и тринадесетото полета на 
на ЕЕДОП, Третото лице е декларирало, че у< 
Икономически оператор, а именно: „Кастрой“ ООД. 
..Проектант част Конструкции".

Експертът, обаче е пропуснала да индивидуалг 
Предвид обстоятелството, че обсъжданите

приложими само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми
и до.) и отделните партньори в състава им, попълването на данни в тях от арх. Язова,
имаща качество на Трето лице, предоставящо капацитета си на Участника „Кастрой“ 
ООД, е неприложимо.

Нещо повече, при направена от Комисията съпоставка на декларираното от 
Третото лице обстоятелство, че предоставя капацитета са на Участника, в 
качеството си на проектант по част „Конструкции“ с изискванията на 
Възложителя за минимално изискуем проектантски екип, беше обоснован извода, че в 
офертата липсва конкретно предложен експерт за изпълнение на функциите и 
отговорностите на проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“, 
който факт формира и заключението за недоказано от страна на Участника 
съответствие с минималното изискване за допустимост, одобрено от Възложителя в 
Раздел III, т. 5.2.1.3. от Указанията за участие в обществената поръчка.

С цел коректност и пълнота на изложението и точно отразяване на направените 
от Комисията установявания, следва да се посочи, че в Част IV, Раздел „В“, т. 6 на 
представения ЕЕДОП на „Плеядес България “ ООД, изброявайки лицата, определени от 
него за изпълнението на дейностите по инвестиционно проектиране част от предмета 
на възлагане с настоящата поръчка. Подизпълнителят е декларирал, че арх. Язова е 
определена именно като Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство", но 
предвид липсата на декларация за поет такъв ангажимент от страна на самия 
експерт, Комисията счита, че за достоверно следва да се кредитира именно личното 
волеизявление на експерт Язова, заявила желанието си да предостави капацитет на 
Участника като проектант по част „Конструкции “.

2. В Част III, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка“ от ЕЕДОП, арх. Язова е обективирала декларативно волеизявление, 
съобразно което спрямо нея не се прилагат специфични национални основания за 
изключване от участие (избран е отговор „не“ като една от двете възможни и взаимно 
изключващи се алтернативи), като е направено последователно и систематично 
изброяване на почти всички основания, посочени в Указанията за участие.

Въпреки визираната прецизност на Третото лице, Комисията констатира, че от негова 
страна не е декларирано наличие/липса на едно от основанията, наличието на което по 
силата на чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) предпоставя отстраняване от участие в 
процедурата, едновременно с което сочи на извода, че експертът не е съобразила
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изискването, обективирано от Възложителя в Раздел III „Изисквания към 
участниците", т. 2.5.2. от Указанията за участие.

Съобразно въпросното изискване, Възложителят, основавайки се именно на 
посочената разпоредба на ЗПКОНПИ. по ясен и неподлежащ на тълкуване начин е указал 
следното:

„Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин 
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), е указано и съответното поле 
в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния 
Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а именно: „И!
Липсата на обстоятелствата по ....... т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на
Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП“

От друга страна пък, в т. 2.2.1., б. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие,
Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е указал 
следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част III, Раздел Г на 
ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. са посочени императивно 
установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т.
2.4.5. и т. 2.5.1. — 2.5.4., Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурат ас оглед което, в този конкретно Раздел на 
ЕЕДОП (когато се представя в word формат - по обр. №1, какъвто именно е 
разглеждания ЕЕДОП), Икономическият оператор, трябва да декларира и дали са 
налице или не спрямо него обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата поръчка лица, а предвид, че не са оспорени и са 
влезли в сила, са станали и задължителни за спазване от страна и на предоставящото 
капацитета си Трето лице, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по 
отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на 
ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се подчертае 
и обстоятелството, че така визираното изискване, освен въздигнато от Възложителя в 
У казанията за участие като основание за отстраняване, е такова и по силата на посочената 
по-горс императивна разпоредба на чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, с оглед което и предвид 
констатирания пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана 
възможността на помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли 
Третото лице на поставеното условие за лично състояние.
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По отношение на изразените по-горе в т. 2 констатации. Комисията намира за 
необходимо да поясни, че задължителното попълване на въпросното поле в ЕЕДОП на 
Третото лице, следва от указанията, съдържащи се в самата тази декларация, 
обективирани в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „В“ от Част II на 
документа (ЕЕДОП).

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
ресурсите на Трети лица, от всяко едно от тях се представя „надлежно попълнен и 
подписан ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 
настоящата част (Част II) и от част II I1.

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посочените от него Трети лица, същата произтича от 
разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, съобразно която „Третите лица трябва да
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отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които Участникът 
се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за 
отстраняване от процедурата “.

Още повече, че цитираната разпоредба на ЗОП, Възложителят еднозначно е 
транспонирал в Част III, т. 1.3., абзац трети на Указанията за участие.

3. При прочита на вписаните от експерта данни в относимото поле на Част IV, раздел 
„В“, т. 6 на разглеждания негов ЕЕДОП, Комисията констатира, че липсва релевантна 
информация за актуалната валидност на притежаваното от арх. Язова 
Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата с пълна проектантска 
правоспособност, поддържан от Камарата на архитектите в България (КАБ), което 
обстоятелство обосновава извод за неизпълнение от страна на Третото лице на 
минималното изискване, одобрено от Възложителя в Раздел III, т. 5.2.1.1./5.2.1.3 (?), б. 
„б“ от Указанията за участие.
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VI. Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 
редовността на ЕЕДОП, представен от Третото лице инж. Васил Иванов,
предоставящо на Участника капацитет като проектант по част „ПБЗ“, Комисията
намира за установено следното:

сната колона в Раздел „А“ от Част II 
тва в процедурата заедно с друг 
зсочвайки ролята си в „групата“ като

а името на „участващата група“. 
пета на ЕЕДОП са относими и

1. В дванадесетото и тринадесетото полета на дя 
на ЕЕДОП, Третото лице е декларирало, че учас 
Икономически оператор, а именно: „Кастрой“ ООД. п( 
„Проектант част ,.ПБЗ“.

Експертът, обаче е пропуснал да индивидуализир 
Предвид обстоятелството, че обсъжданите т

приложими само при участие на неперсонифицирани лица (Обединения, Консорциуми
и др.) и отделните партньори в състава им. попълването на данни в тях от инж. Иванов, 

щитета си на Участника „Кастрой“

изкчючване, които може да бъдат 
пагащия орган или възложителя на 
1 вирал декларативно волеизявление, 
цифични национални основания за 
гдна от двете възможни и взаимно

имащ качество на Трето лице, предоставящо каш
ООД. е неприложимо.

2. В Част III, Раздел Г: „Други основания за 
предвидени в националното законодателство на въз 
държава членка“ от ЕЕДОП, инж. Иванов е обектг 
съобразно което спрямо него не се прилагат спе 
изключване от участие (избран е отговор „не“ като <
изключващи се алтернативи), като е направешз последователно и систематично 

сазанията за участие.
Комисията констатира, че от негова 

основанията, наличието на което по 
зе на корупцията и за отнемане на 
тпоставя отстраняване от участие в 
да. че експертът не е съобразил 
в Раздел III „Изисквания към

лят, основавайки се именно на
длежаш на тълкуване начин е указал

изброяване на почти всички основания, посочени в Уь
Въпреки визираната прецизност на Третото лице 

страна не е декларирано наличие/липса на едно от с 
силата на чл. 69, ал. 1 от Закона за противодейств! 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) пре, 
процедурата, едновременно с което сочи на изво 
изискването, обективирано от Възложителя 
участниците“, т. 2.5.2. от Указанията за участие.

Съобразно въпросното изискване, Възложите 
посочената разпоредба на ЗПКОНПИ. по ясен и непо
следното:
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„Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено и физическо или 
юридическо лице, за което са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

В допълнение към така цитираното изискване, по категоричен и недвусмислен начин 
(повдигнато едновременно в цвят и с троен знак за внимание), е указано и съответното поле 
в ЕЕДОП, в което следва да се декларира наличието/липсата спрямо конкретния 
Икономически оператор на обсъжданото основание за отстраняване, а именно: „!!!
Липсата на обстоятелствата по ....... т. 2.5.2. се декларират чрез попълването на
Част III. Раздел „Г“ от ЕЕДОП“.

От друга страна пък, в т. 2.2.1., 6. „д“ на Раздел IV от Указанията за участие,
Възложителят, разяснявайки начина за попълване и представяне на ЕЕДОП е указал 
следното: „Участникът (Икономическият оператор) попълва Част III, Раздел Г на 
ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в Раздел III, т. 2.1.1.1. са посочени императивно 
установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т.
2.4.5. и т. 2.5.1. -  2.5.4., Възложителят е въвел специфични национални основания за 
изключване от участие в процедурата", с оглед което, в този конкретно Раздел на 
ЕЕДОП (когато се представя в word формат - по обр. M l, какъвто именно е 
разглеждания ЕЕДОП), Икономическият оператор, трябва да декларира и дали са 
налице или не спрямо него обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Тези условия за допустимост, утвърдени от Възложителя са станали известни на 
заинтересованите от участие в настоящата поръчка лица, а предвид, че не са оспорени и са 
влезли в сила. са станали и задължителни за спазване от страна и на предоставящото 
капацитета си Трето лице, посредством деклариране на тяхната не/приложимост по 
отношение на него в първото от полетата на обсъждания Раздел „Г“ от Част III на 
ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното и в допълнение, Комисията намира, че следва да се подчертае 
и обстоятелството, че така визираното изискване, освен въздигнато от Възложителя в 
Указанията за участие като основание за отстраняване, е такова и по силата на посочената 
по-горе императивна разпоредба на чл. 69. ал. 1 от ЗПКОНПИ. с оглед което и предвид 
констатирания пропуск в тази част на разглеждания ЕЕДОП, е препятствана 
възможността на помощния орган за обективна и реална преценка съответства ли 
Третото лице на поставеното условие за лично състояние.

*************
По отношение на изразените по-горе в т. 2 констатации, Комисията намира за 

необходимо да поясни, че задължителното попълване на въпросното поле в ЕЕДОП на 
Третото лице, следва от указанията, съдържащи се в самата тази декларация, 
обективирани в последния, поставен на сив фон текст на Раздел „В“ от Част II на 
документа (ЕЕДОП).

Съобразно въпросните указания, в хипотеза, че Участник декларира ползването на 
ресурсите на Трети лица, от всяко едно от тях се представя „надлежно попълнен и 
подписан ЕЕДОП, в които се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 
настоящата част (Част 11) и от част III ".

Що се касае до нормативната обоснованост изискванията към Участника да са 
приложими и спрямо посочените от него Трети лииа, същата произтича от 
разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, съобразно която „Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които Участникът 
се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за 
отстраняване от процедурата “.

Още повече, че цитираната разпоредба на ЗОП, Възложителят еднозначно е 
транспонирал в Част III, т. 1.З., абзац трети на Указанията за участие._____________
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3. При прочита на вписаните от експерта данни в относимото поле на Част IV, раздел 
„В”4, т. 6 на разглеждания негов ЕЕДОП, Комисията констатира, че липсва релевантна 
информация за ритуалната валидност на притежаваното от инж. Иванов 
Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата с пълна проектантска 
правоспособност, поддържан от Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране (КИИИП), което обстоятелство обосновава извод за неизпълнение от 
страна на Третото лице и на минималното изискване, одобрено от Възложителя в 
Раздел III, т. 5.2.1.4., б. „а“ от Указанията за участие.

Отчитайки така установените многопройно пропуски, непълноти и 
несъответствия в офертата на „Кастрой“ ООД, Комисията счита, че същите са 
напълно достатъчни (всяко едно от тях -  и на самостоятелно основание), да 
предпоставят предложението й за отстраняване на Дружеството от участие в 
обществената поръчка.

111. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 
отношение съответствието на представените от всеки един от Участниците документи с 
изискванията, разписани от Възложителя в Обявата за събиране на оферти по реда и при 
условията на чл. 187 и сл. от ЗОП, така и в Указанията за участие в обществената поръчка. 
Комисията прие за установено следното:

1. ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС-СТОЯНСТРОЙ-2” -  отговаря па
одобрените от Възложителя условия към личното състояние, както и на утвърдените за 
целите на настоящето възлагане минимални изисквания за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност. икономическо и финансово състояние. технически 
и професионални способности. поставени към Участниците в Обявата за събиране на 
оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП и Указанията за участие, което обстоятелство 
предпоставя задължението на Комисията да оцени представеното от Дружеството 
предложение за изпълнение на поръчката. в съответствие с одобрения от Възложителя 
критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

2. „ИНТЕРХОЛД” ЕООД — не отговаря на одобрени от Възложителя условия за 
допустимост, които конкретни пропуски па Дружеството са подробно и в детайли 
описани от Комисията в съответното за него поле на настоящия Протокол.

3. ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ -  не отговаря на одобрени от Възложителя условия за 
допустимост, които конкретни пропуски на Участника са подробно и в детайли описани 
от Комисията в съответното за Обединението поле на настоящия Протокол.

4. „ОНТОРИО СПОРТ БГ“ ЕООД -  не отговаря на одобрени от Възложителя 
условия за допустимост, които конкретни пропуски на Дружеството са подробно и в 
детайли описани от Комисията в съответното за него поле на настоящия Протокол.

5. „КАСТРОН“ ООД -  не отговаря на одобрени от Възложителя условия за 
допустимост, които конкретни пропуски на Дружеството са подробно и в детайли 
описани от Комисията в съответното за него поле на настоящия Протокол.

**************************************************************************
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IV. Предвид така направените от нея изводи. Комисията предлага на Възложителя:

1. Да се отстрани от участие в обществената поръчка, в частта й на обособена 
позиция №1: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и 
отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 1“ и ж.к. „Младост 1А “, както и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството

- „ИПТЕРХОЛД” ЕООД - на основание чл. 107, m. 1, предл. второ и т. 2, б. „а“ от
зоп.

2. Да се отстрани от участие в обществената поръчка, в частта и на обособена 
позиция №2: „Проектиране. реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и 
отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 2 “, както и осъществяване на 
авторски надзор по време на строителството

- „КАСТРОН“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и предл. второ и т. 2, 6. 
„а“ от ЗОП.

3. Да се отстранят от участие в обществената поръчка, в частта и на 
обособена позиция №3: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки 
за игра и отдих па открито на територията на ж.к. „Младост 3 “ и ж.к. „Младост 4 “, 
както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“:

- ДЗЗД „АХИНОРА БИЛД“ - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, б. „а“ 
от ЗОП;

- „ОНТОРИО СПОРТ БГ“ ЕООД - на чл. 107, m. 1, предл. второ и т. 2, б. „а“ от
ЗОП.

4. Да се допусне до разглеждане Техническото предложение на:

- ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС-СТОЯНСТРОЙ-2” - по обобособена 
позиция №2 „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и 
отдих па открито на територията на ж.к. „Младост 2 “, както и осъществяване на 
авторски надзор по време на строителството

**************************************************************************

V. Следвайки приетото от нея Решение за отстраняване на посочените по-горе 
Участници, Комисията извърши преглед на единствената останала и допусната до 
техническа оценка оферта, с оглед нейната пълнота и съответствие с изискванията на 
Възложителя, обективирани в Обявата за събиране на оферти и Техническата 
спецификация за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане по обособена позиця 
№2 от обхвата на провежданата обществена поръчка, в резултат от което установи 
следното:

ДЗЗД „Инвест консулт проджектс -  Стоянстрой-2'‘ е представило Предложение за 
изпълнение на поръчката, изготвено по образеца, приложен към Обявата за подаване на 
оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (образец №2), в съдържанието на което е включено 
следното:

I. Предлаганият от Участника срок за изпълнение на дейностите по инвестиционно 
проектиране (фаза „технически проект“) е I (един) календарен ден, считано от датата на
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предаването му от Възложителя на необходимите изходни данни за съответния обект и 
документите, необходими за изработването и одобряването на проектната разработка.

2. Икономическият оператор е оферирал срок за изпълнение на строителството от 
обхвата на обособена позиция №2 - 20 (двадесет) календарни дни. считано от датата на 
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежа, в който срок твърди, че е предвидил и дни за неблагоприятни 
климатични условия.

3. Заявено е и съгласието на Обединението срокът за изпълнение на авторския надзор 
да бъде за времетраенето на строително -  монтажните работи, в предложения от него 
срок от 20 календарни дни, до момента на съставянето на протокол за установяване 
годността за приемане на съответния обект от обхвата на обособената позиция.

4. Предлаганите от Участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения
са както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, включително и на 
земната основа под тях -  10 (десет) години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 (пет) години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - 5 (пет) години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, контролно-измервателни системи и 

автоматика - 5 (пет) години.
Пояснено е, че предлаганите гаранционни срокове са съобразени със срока, предвиден 

в Наредба №2 от 2003 г. и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.
5. Обединението е предложило гаранционен срок от 24 (двадесет и четири) месеца 

за всички детски съоръжения, предмет на доставка и монтаж.

В приложение към разглежданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 
№2, Участникът е представил:

1. Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  по образец 
№3 -  3 броя -  по една за всеки отделен от партньорите и една за Обединението -  Участник;

2. Декларация за срока на валидност на офертата - по образец №4;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 
- по образец №5;

4. Декларация за конфиденциалност на информацията (ако е приложимо) -  по образец
№ 6;

5. Документи, наименовани „Технически спецификации, инструкции за монтаж, 
ползване и контрол“ за предлаганите от Участника съоръжения за игра, включващи в 
съдържанието си данни и за съответствието на съоръженията с приложимите стандарти за 
безопасност. Представена е и Декларация за съответствие на ударопоглъщащата настилка.

На основание гореизложените свои констатации и основаните на тях изводи и 
заключения, Комисията приема, че представеното от ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ 
ПРОДЖЕКТС-СТОЯНСТРОЙ-2” Техническо предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка, съгласно методиката, 
утвърдена за целите на настоящето възлагане.

**************************************************************************

VI. Въз основа на така приетото от нея решение. Комисията пристъпи към класиране 
на разгледаната и допусната оферта на Участника, в съответствие с възприетия от

40



Възложителя критерий за възлагане — „оптимално съотношение качество/цена“, 
получавайки следните резултати:

Следвайки последователността на оценяване по отделните показатели, разписани в 
утвърдената за целите на настоящата процедура Методика за оценка на офертите, 
Комисията пристъпи към оценка на разглежданото Предложение по Показатели „Срок за 
проектиране“ (Срп) и „Срок за изпълнение на строителството“ (Срс).

1. Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател „Срок за 
проектиране“ (Срп) се изчислява по следната формула:

Срп. min

Срп = (-----------------) х 100, където:
Срп.сьотв.

Срп.min - най -  краткия предложен срок за изготвяне на техническите проекти по
конкретната обособена позиция, в календарни дни (не по-дълъг от 10 кал, дни)

Срп.сьотв -  предложен срок за изготвяне на техническите проекти по конкретната 
обособена позиция от съответния Участник, чиято оферта се оценява, в календарни дни.

При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 
оценяемото Предложение, направено от Участника, Комисията получи следния резултат:

Оценка на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс -  Стоянстрой-2” по показател 
„Срок за проектиране“:

1 кал. ден
Срп = -------------------х ! 00= 100 т.

1 кал. ден

2. Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател Срс -  „Срок за 
изпълнение на строителството“ се изчислява по следната формула:

С  рп. min

Срс = (--------------- ) х 100, където:
Срс.съотв.

Срс.min - най -  краткия предложен срок за изпълнение на СМР. вкл. доставка и 
монтаж на детските съоръжения по конкретната обособена позиция, в календарни дни 
(не по-кратък от 20 (двадесет) кал, дни и не по-дълъг от 40 кал, дни)

Срс.name -  предложен срок за изпълнение на СМР, вкл. доставка и монтаж• на 
детските съоръжения по конкретната обособена позиция от съответния Участник, 
чиято оферта се оценява, в календарни дни.

При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 
оценяемото Предложение, направено от Участника, Комисията получи следния резултат:

Оценка на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс -  Стоянстрой-2” по показател 
„Срок за изпълнение на строителството
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20 кал. дни
Срс = ---------------------л 100 = 100 т.

20 кал. дни

sis**********************************************************************

VII. Съобразно одобрената от Възложителя и влязла в сила Методика за определяне 
на комплексната оценка на офертите, оценката на конкретен Участник по показател 
„Предлагана цена“ (ПЦ) се изчислява по следната формула:

ПЦ = ПЦтт/ПЦп х 100, където:
ПЦт'т -  минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти:
ПЦн -  цената предложена в оценяваната оферта;
ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

При спазване и прилагане на така посочената формула конкретно по отношение на 
ценовото предложение, направено от единствения Участник, допуснат до този етап на 
оценка, Комисията получи следния резултат:

Финансова оценка на офертата на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс -  
Стоянстрои-2

66 195,60 лв.
ПЦ = -------------------х 100 =100 т.

66195,60 лв.

VIII. Комисията пристъпи към пресмятане на общата оценка на оценяваната оферта, 
при стриктно спазване на Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, 
при която Комплексната оценка (КО) се получава въз основа на сбора от стойностите на 
техническите и финансовата оценка, а именно:

КО = Срн х 10% + Срс х 30% + ПЦ х 60%> = ...... бр. точки

При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 
предложението на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс -  Стоянстрой-2”, Комисията получи 
следните резултати:

Обща (комплексна) оиенка на офертата на Участника:

КО = 100 х 10% + 100 х 30% + 100 х 60% = = 100 т.

IX. Предвид така получените резултати, Комисията прави следното класиране по 
обособена позиция №2 ...Проектиране. реконструкция и изграждане на детски площадки 
за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 2 “, както и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството “:

ПЪРВО МЯСТО. ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС-СТОЯПСТРОЙ-2 ”, с 
обща (комплексна) оценка от 100 точки.

X. Въз основа на обоснованите от Комисията изводи и заключения по отношение 
допустимостта на Участниците и направените от нея предложения за отстраняване на част
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от тях, както и отчитайки направеното в предходната точка класиране на единствения 
допуснат Участник, Комисията предлага на Възложителя:

Х.1. Да прекрати обществената поръчка в частта й на обособена позиция №1
.Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на 
открито на територията на ж.к. „Младост 1“ и ж.к. „Мчадост 1А“, както и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ -  на основание чл. 110, 
ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Х.2. Да прекрати обществената поръчка в частта и на обособена позиция №3
,,Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на 
открито на територията на ж.к. „Младост 3 “ и ж.к. „Младост 4 както и 
осъществяване на авторски надзор по време па строителството “ -  на основание чл. 110, 
ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Х.З. Да сключи договор за изпълнение на дейностите, обект на възлагане по 
обособена позиция №2. с предмет: „ Проектиране, реконструкция и изграждане на детски 
площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 2“, както и 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството“, с класираният на 
първо място Участник, а именно:

ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС-СТОЯНСТРОЙ-2 ”

*** Обстоятелството, че провежданата обществена поръчка за избор на Изпълнител, 
посредством събиране на оферти с обява, реда и условията за която са регламентирани в 
Глава 26- от ЗОП, не попада в обхвата на процедурите по смисъла на чл. 18, ал. 1 от 
ЗОП, а по характера си представлява особен ред за възлагане на обществени поръчки 
със стойност по чл. 20, ал. 3 от с.з.. изключва възможността за обжалването й по реда 
на Глава 27ш на ЗОП.

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на 
Възложителя заедно с цялата документация на 09.10.2018 г., за утвърждаване на основание 
чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

КОМ ИСИЯ:

Председател, ланш. арх. Мария Грозева 

Членове:

1. инж. Мария Томова

2. Албена Цанова........

3. Кристина Гергинова.

4. Мария Недялкова ....
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