ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на Комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/, със Заповед № АЗ-132/29.08.2018 г. на г-жа
3а л . 33/#3аместник-председатед на Административен съд София-град, за
извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда
на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на ЗОП в процедура „публично състезание“ по
чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 176 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с предмет: ,Демонтаж на съществуващ въздушноохлаждаем водоохлаждащ
агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, доставка и
монтаж на нов въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и
външно трасе на захранващ тръбопровод в сградата на Административен съд Софияград, находяща се в гр. София на ул. „Георг Вашингтон“ № 17“ .
Административният ръководител на Административен съд София-град, в
качеството си на Възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП, на основание чл. 20, ал.
2, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, е открил процедурата с решение номер от
Регистъра на обществените поръчки /РОП/ № 859196/25.07.2018 г. Съгласно
обявлението за публикуване на обществената поръчка с номер от РОП №
859263/25.07.2018 г. срокът за получаването на оферти е 31.08.2018 г., 17:00 ч.
Във връзка с постъпило искане вх. № 24634 от 21.08.2018г. е дадено разяснение
по чл. 180, ал. 2 от ЗОП с изх. № 429/23.08.2018 г., публикувано в Профила на купувача
на Възложителя.
Днес, на 03.09.2018 г. от 09:35 ч., в заседателна зала № 5 в сградата на
Административен съд София-град се състоя заседание на комисия в състав:
3< ^ А и г^ (уъгл ,
Председател- ^
^ 3 3 /^
съдебен помощник;
Членове
1. 3<ьди7X4+ U
- съдебен помощник;
240^-43 I
съдебен помощник;
3. ,
л latCpv
~ началник отдел, той и главен счетоводител;
СЛ. Jj JD
_ управител съдебна сграда.
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На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП Председателят на Комисията откри
заседанието и представи офертите, предадени му по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП с
подписването на приемо-предавателен протокол.
Комисията констатира, че до 17:00 ч. на 31.08.2018 г. са подадени 4 /четири/
оферти, представени в запечатани непрозрачни опаковки и с изискуемите обозначения
от следните участници:
1. „ММС ИНК ЕООД, с вх. № 1/31.08.2018 г. — 10:28 ч., от регистъра на
Възложителя;
2. „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП“ ООД, с вх. № 2/31.08.2018 г. - 10:28ч„ от
регистъра на Възложителя;
3. „КЛИМА И ВЕНТ“ ООД, с вх. № 3/31.08.2018 г. - 15:24 ч„ от регистъра на
Възложителя;
4. „ЗЕФИР-КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД, с вх. № 4/31.08.2018 г - 16 00
ч„ от регистъра на Възложителя.
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Няма оферти, постъпили след крайния срок за подаването им.

На публичното

заседание присъства представител .за в ч а стн ш а

.ЗЕФИР-

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД - управителят
не г о и с ъ ^ ^
се състави нарочен протокол. На основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП не присъства
представители на средствата за масово осведомяване.
След получаване на списъка с участниците Председателят и членовете на
Комисията попълниха декларации за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от 3011.
Председателят на Комисията обяви дневния ред:
I. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
II. Разглеждане на офертите.
I.
Членовете на Комисията се увериха, че получените пликове с офертите на
участниците са непрозрачни и с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне
на запечатаните, непрозрачни опаковки на участниците по реда на тяхното постъпване
и оповести тяхното съдържание:
1.
Комисията отвори запечатаната, непрозрачна опаковка на участника „ММС
ИНК“ ЕООД и оповести нейното съдържание, като констатира наличието на два
отделни запечатани непрозрачни пликове, от които единият с надпис „Предлагани
ценови параметри” . Трима от членовете на Комисията заедно с представителя на
участника „ЗЕФИР-КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД подписаха плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” на основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 ППЗОП. При
отварянето на втория плик, съдържащ се в опаковката, без надпис „Предлагани ценови
параметри” , се установи, че участникът е поставил в него - един брой оптичен носител
и два броя документи -Опис на представените документи и информацията за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на съществуващ
въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно трасе
на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на нов въздушноохлаждаем
водоохлаждащ агрегат към климатични
системи и външнотрасе на захранващ
тръбопровод в сградата на Административен съд София-град, находяща се в гр. София
на ул. „Георг Вашингтон“ № 17“ и „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на съществуващ въздушноохлаждаем
водоохлаждащ агрегат към климатични
системи и външнотрасе на захранващ
тръбопровод, доставка и монтаж на нов въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат
към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод в сградата на
Административен съд София-град, находяща се в гр. София на ул. „Георг Вашингтон“
№ 17“ . В плика, без надпис „Предлагани ценови параметри” , не се съдържа техническо
предложение, което да бъде подписано по реда и условията на чл. 54, ал 4 и ал 5
ППЗОП.
2.
Комисията отвори запечатаната, непрозрачна опаковка на участника „МЕГА
ЕЛЕКТРОНИКС-АП“ ООД и оповести нейното съдържание, като констатира
наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” и прозрачен незапечатан джоб за документи, в който се съдържат
техническото предложение на участника и един брой оптичен носител. Трима от
членовете на Комисията заедно с представителя на участника „ЗЕФИР-КЛИМАТИЧНИ
СИСТЕМИ“ ЕООД подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” на основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 ППЗОП.
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3. Комисията отвори запечатаната, непрозрачна опаковка на участника „КЛИМА
И ВЕНТ“ ООД и оповести нейното съдържание, като констатира наличието на отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри и папка класьор
за документи, в която се съдържат техническото предложение на участника и един брой
оптичен носител. Трима от членовете на Комисията заедно с представителя на
участника „ЗЕФИР-КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на основание чл. 54, ал.
4 и ал. 5 ППЗОП.
4. При отваряне на запечатаната, непрозрачна опаковка на участника „ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД Председателят на Комисията сряза ъгъла на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри ’ /около 2
см, без отстраняване на хартия от плика/. Комисията взе единодушно решение, в
присъствието на представителя на участника, че целостта на плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” не е нарушена съществено, което да компрометира
неговото съдържание, така че да бъде разкрито ценовото предложение. Комисията
констатира, че в опаковката на участника „ЗЕФИР-КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД
се съдържа папка с документи, от които техническото предложение на участника и
един брой оптичен носител. Трима от членовете на Комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на основание чл. 54, ал.
4 ППЗОП.
След извършване на горните действия в 10:30 ч. приключи публичната част от
заседанието на Комисията.
II.
05.09.2018 г.,
изискванията
Възложителя
ППЗОП. При
констатации:

Комисията продължи своята работа в закрити заседания на 04.09.2018 г. и
като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
в документацията за участие в процедурата на основание чл. 54, ал. 7
разглеждане на офертите на участниците Комисията направи следните

1. В офертата на участник „ММС ИНК“ ЕООД Комисията установи следните
липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, отнасящи се до съдържанието на опаковката на офертата. По
смисъла на чл. 47, ал. 3 ППЗОП и одобрената документация е поставено изрично
изискване в процедура „публично състезание“ , каквото е настоящата, в запечатаната
непрозрачна опаковка по чл. 47, ал. 2 ППЗОП да са включени документите по чл. 39,
ал. 2 и ал. 3, т. 1 /техническо предложение/ ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” .
В конкретния случай се констатира поставянето на ценовото предложение на участника
в отделния запечатан непрозрачен плик без надпис „Предлагани ценови параметри” .
Поради това обстоятелство и на основание чл. 107, т. 1 ЗОП Комисията взе единодушно
решение да не допусне до разглеждане, оценка и класиране на офертата на участника
поради неизпълнение на условие, посочено в документацията.
2. В офертата на участник „МЕГА-ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД Комисията
установи следното:
2.1.
Приложен е на оптичен носител попълнен Единен европейски документ за
обществени поръчки /pdf формат; ЕЕДОП/, подписан с валиден електронен подпис на
представляващия дружеството участник.
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2.2. В част IV „Критерии за подбор“ , б. „В“ „Технически и професионални
способности“ на Единния европейски документ за обществени поръчки участникът не е
попълнил изискуемата информация, касаеща прилагането на система за управление на
качеството ISO 9001:2015 или нейн еквивалент. Участникът не е посочил също номер
на издадения документ, дата на издаване, издател и срок на валидност.
2.3. В част IV „Критерии за подбор“ , б. „А “ „Годност“ на Единния европейски
документ за обществени поръчки участникът не е попълнил изискуемата информация,
касаеща притежаването на документ за правоспособност /сертификат/ за извършване на
монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи,
съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове, издаден на основание чл.17б, ал.2
от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с Регламент /ЕС/ № 517/2014
г. за флуорсъдържащи парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по
прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 г. относно веществата, които нарушават
озоновия слой, или еквивалент. Участникът не е посочил също номер на издадения
документ, дата на издаване, издател и срок на валидност.
2.4. В част IV „Критерии за подбор“ , б. „В“ „Технически и професионални
способности“ на Единния европейски документ за обществени поръчки е посочил
техническите лица за изпълнение на поръчката съгласно критериите за подбор,
поставени от Възложителя в документацията, като не е изпълнил изискването за
посочване на издателя на документа. По отношение на техническото лице Ганчо
Василев Василев, освен издателя на документа, не е посочен и срокът на неговата
валидност. Досежно документите, удостоверяващи придобитата квалификационна
група по „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V “ , липсва и номер на документ.
2.5. Към офертата са приложени документи и информация за участие на
процедурата, съответстващи по съдържание с опис на представените документи. Видно
от последния не е изпълнено указанието на Възложителя за посочване на броя листа на
всеки един от представените документи.
2.6. Приложено е заверено копие на пълномощно per. № 9607/17.04.2018 г. по
описа на нотариус per. № 595 от Нотариалната камара с извършена нотариална заверка
на подписа, с което се упълномощава лицето
_ t , % 2>3/£> от
представляващия дружеството
- 'пж.Х 3S.ASfc
sa следните права: да
изготвя, подписва и входира/изходира документи, свързани с подготовката и участие на
дружеството в обществени поръчки.
2.7. В декларацията, с която се декларира списъкът на техническите лица, които
ще изпълняват поръчката, липсва информация относно издателя на документите за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
газове и придобитата квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве
при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V “ за всяко едно от
посочените технически лица. Досежно документите, удостоверяващи придобитата
квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа по
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V “ , липсва и номер на документ. В същата
декларация не се съдържа информация относно издателя на документа за
правоспособност по заваряване на черни метали и неговата валидност за лицето
ЪЪЛ£> За четирите технически лица не е отразено дали същите са служители
на участника или на трето лице.
2.8. На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 ППЗОП с цел
законосъобразното провеждане на процедурата участникът следва да представи копия,
заверени „вярно с оригинала“ , на цитираните в ЕЕДОП и списъка на техническите
лица, които ще изпълняват поръчката, документи: валидни документи за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
газове; валидни документи, удостоверяващи придобита квалификационна група по
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„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V “ ; валиден документ за правоспособност по заваряванена черни метали; на
съответно посочените технически лица.
„
^
2.9. Констатира се несъответствие на подписа на 3 “ 1
^
c at Л. t A , Z. 0 2 И
поставен върху пълномощното с нотариална заверка, и този, положен на представените
документи: описа на представените документи и информацията; декларация, с която се
декларира списъка на техническите лица, които ще изпълняват поръчката; декларация
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на
валидност на офертата; 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. Съгласно изискванията на Възложителя, поставени в
документацията за възлагане на поръчката, посочените по-горе документи следва да
бъдат подписани от законния представител на участника или от упълномощено от него
лице. В конкретния случай и с оглед несъответствието на подписите не е ясно кое е
лицето, подписало приложените към офертата документи oV7\ 2
Ъс^ь^хг . в качеството на законен представител на дружеството, или . ^ ,2. £ З /i ^
Z+/133/2: в качеството й на упълномощено лице. В описа следва да се съдържа
информация за лицето, което го е подписало, както следва — три имена, длъжност на
представляващия участника, наименование на участника. Данните, които следва да
бъдат посочени в декларациите с оглед образците от документацията - три имена,
номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, длъжност, наименование на
участника, следва да съответстват на данните на лицето, положило подписа под
съответния документ - три имена, длъжност на представляващото участника лице,
наименование на участника.
2.10. Към офертата на участника не е представено пълномощно на лицето,
извършващо огледа, което специално изискване е поставено от Възложителя в
документацията.
Във връзка с горното, установените липса, непълнота и несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, и несъответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, следва да бъдат
отстранени от участника в процедурата с представянето на нов ЕЕДОП /раздел II, т.
2.2.-т. 2.4./ и изрично изброените изискуеми документи /раздел II, т. 2.8. и т. 2.10./,
включително и с отстраняване на несъответствието, посочено в раздел II, т. 2.5., т. 2.7.
и т. 2.9./, в срок от 5 /пет/ работни дни /до 17:00 ч./, считано от получаването на
протокола съгласно чл. 54, ал. 8-9 ППЗОП, чл. 67, ал. 5 ЗОП във връзка с чл 54 ал 13
ППЗОП.
3.
В офертата на участник „КЛИМА И ВЕНТ“ ООД Комисията не установи
липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор. Приложен е на оптичен носител попълнен Единен европейски
документ за обществени поръчки /pdf формат/, подписан с валиден електронен подпис
на представляващия дружеството участник.
На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 ППЗОП с цел
законосъобразното провеждане на процедурата в срок от 5 /пет/ работни дни /до 17:00
ч./, считано от получаването на протокола, участникът е необходимо да представи
копия, заверени „вярно с оригинала“ , на цитираните в ЕЕДОП и списъка на
техническите лица, които ще изпълняват поръчката, документи: валиден сертификат за
управление на качеството ISO 9001:2015 или нейн еквивалент; валиден документ за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
газове за дружеството участник и техническите лица, които ще изпълняват поръчката;
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валидни документи, удостоверяващи придобита квалификационна група по
„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V“ ; валиден документ за правоспособност по заваряване на черни метали; на
съответно посочените технически лица.
4. В офертата на участник „ЗЕФИР-КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД
Комисията установи следното:
4.1. Приложен е на оптичен носител попълнен Единен европейски документ за
обществени поръчки /pdf формат/, подписан с валиден електронен подпис на
представляващия дружеството участник.
4.2. В част IV „Критерии за подбор“ , б. „В“ „Технически и професионални
способности“ на Единния европейски документ за обществени поръчки участникът не е
попълнил изискуемата информация, касаеща прилагането на система за управление на
качеството ISO 9001:2015 или нейн еквивалент. Участникът не е посочил също номер
на издадения документ, дата на издаване, издател и срок на валидност.
4.3. В част IV „Критерии за подбор“ , б. „В “ „Технически и професионални
способности“ на Единния европейски документ за обществени поръчки участникът не е
попълнил изискуемата информация за следните технически лица:
4.3.1.
ОЪСК.
З^липсват дата на издаване, издател и срок на
валидност на документа за придобита квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ .
4.3.2.
- ^.Х
липсват
издател исрок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
газове
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V “ ;
4.3.3. ЪйЬ'Л'лГг£^
•X ЪЪ£&- липсват дата на издаване, издател и срок на
валидност на документа за придобита квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ,
посочен с номер 3068. Видно от списъка на техническите лица, които ще изпълняват
поръчката, приложен към офертата, документът, удостоверяващ придобитата
квалификационна група е с № 3613/27.07.2018 г.;
4.3.4. З сьЛлахьц. 2>ЗЛ2$
липсват
издател исрок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V “ .
- Участникът е декларирал наличието на свидетелство за правоспособност по
заваряване № 3545/14.08.2012 г., без да сочи неговия издател и срок на валидност. В
списъка на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, приложен към
офертата, не се съдържа информация за притежаван документ за правоспособност по
заваряване на черни метали на лицето
2 ЪЬ ЛЗВ ведно с изискуемите
реквизити - номер на издадения документ, дата на издаване, издател и срок на
валидност;
4.3.5.
.X
липсват
издател
и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
газове;
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- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
- Участникът е декларирал наличието на свидетелство за правоспособност по
заваряване № 3544/14.08.2012 г., без да сочи неговия издател и срок на валидност. В
списъка на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, приложен към
офертата, не се съдържа информация за притежаван документ за правоспособност по
заваряване на черни метали на лицето
-ГЛ .Ц
ведно с изискуемите
реквизити - номер на издадения документ, дата на издаване, издател и срок на
валидност;
0
4т6 3
7^К 2j о 3 ^
липсват
издател
и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
1

газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
4.3.7.
^ - 2 2>3
липсват
издател и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
4.3.8. Ъа^\хуи\ - ' l a .% ЗЗ/ j b - липсват дата на издаване, издател и срок на
валидност на документа за придобита квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
4.3.9.
'ч ! 5 2 , ^
липсват
издател и
срок
на
валидност
на
документа
за
правоспособност/сертификат за работа с флуорирани/флуорсъдържащи парникови
газове;
- липсват дата на издаване, издател и срок на валидност на документа за
придобита квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
4.3.10.
- t A . i , ЗЗл^липсват дата на издаване, издател и срок на
валидност на документа за придобита квалификационна група по „Правилник за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ ;
4.3.11. В списъка на техническите лица, които ще изпълняват поръчката,
приложен към офертата, се съдържа информация за притежаван документ за
правоспособност по заваряване на черни метали за лицето
- Ъд” X) ЗЗАсй
ведно с изискуемите реквизити - номер на издадения документ, дата на издаване,
издател, каквото информация не е декларирана в част IV „Критерии за подбор“ , б. „В“
„Технически и професионални способности“ на Единния европейски документ” за
обществени поръчки.
Във връзка с горното, установените липси, непълноти и несъответствия на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, и несъответствия с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, следва да бъдат
отстранени от участника в процедурата с представянето на нов ЕЕДОП в срок от 5 /пет/
работни дни /до 17:00 ч./, считано от получаването на протокола съгласно чл. 54, ал. 8-9
ППЗОП •
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5. Всички документи и информация, която участниците представят, следва да
отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие в
процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Демонтаж на съществуващ въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към
климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на
нов въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно
трасе на захранващ тръбопровод в сградата на Административен съд София-град,
находяща се в гр. София на ул. „Георг Вашингтон“ № 17“ .
Участниците следва да имат предвид, че съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗОП
„Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, когато е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор“ .
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от
посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от
едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор съгласно чл. 56, ал. 1 ППЗОП.
6. На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол да се изпрати на
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача на
Административен съд София-град.
7. След изтичане на срока по чл. 54, ал. 8-9 ППЗОП, чл. 67, ал. 5 ЗОП във връзка
с чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Председателят на Комисията ще свика следващото закрито
заседание.
Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 54, ал.1-ал. 8
ППЗОП, без изразени особени мнения във връзка с взетите решения и направените
предложения, на 05.09.2018г.

Председател:
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