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РЕШЕНИЕ
№ РД-10-116
Тополовград, 18.08.2020 г.
На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.108, тЛ и члЛ09 от Закона за обществените поръчки и
отразени резултати в протоколи и Доклад, предадени ми с цялата документация от Комисията,
назначена със Заповед № РД-10-110/21.07.2020г. на директора на ТП ,.ДЛС Тополовград“, за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен и
текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“, открита с Решение № РД-1097/12.06.2020г. на директора на ТП ДЛС Тополовград, с УИН № 983448, РЕШИХ:
I. ОТСТРАНЯВАМ от участие следните участници:
1.
„ТРЕЙДКАР БГ” ЕООД, подал оферта за участие с Вх.№ ПО-05-51/20.07.2020г. Час
10:20, на основание чл. 54, ал.1, т.5, б.“б“ и члЛ07 тЛ от ЗОП.
Мотиви: В Протокол №1 от 21.07.2020г., комисията е разгледала представените от участника
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП - Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/, съдържащ информацията по чл.67 от ЗОП, като участникът „ТРЕЙДКАР БГ” ЕООД е
представил 2 броя електронни ЕЕДОП на оптичен носител - 2 броя компакт дискове. При
разглеждане на същите комисията е констатирала следните липси, непълноти и/или несъответствие
на информацията, включително нередовност или фактическа грешка:
- за „ТРЕЙДКАР БГ” ЕООД - участникът е представил подписан с електронен подпис
еЕЕДОП от всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП и чл.40 ал.1 от ППЗОП.
- В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно
използването на капацитета на други субекти участникът е посочил, че ще използва капацитета на
други субекти, за да изпълни част от критериите за подбор, но в Част IV: Критерии за подбор не е
посочено какъв капацитет на трето лице ще използва участника за да отговори на критериите за
подбор.
- Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности е
следвало да бъде посочено дали участникът разполага с опит в изпълнението на услугата и
доставката, предмет на обществената поръчка, като съгласно условията, на които следва да отговаря
участника са посочени в т.8.3.3.1 от документацията за участие, а именно: „Участникът следва да е
изпълнил минимум една поръчка, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката
за последните три години, считано от датата за подаване на офертата.“ В представения ЕЕДОП
липсва деклариране за наличието на това условие. Същите е следвало да бъдат декларирани в В
Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в поле „За
поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“.
- Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности има
посочване за наличие технически лица, но такова изискване в условията на документацията няма.
Съответно този раздел не следва да бъде попълван.
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, раздел
В: Технически и професионални способности е описан автосервиз, местоположението на същия и
съответното оборудване, но не е посочено дали това е собствен ресурс на участника или е ресурс на
трето лице и съответно кое е това лице. Ако описаното е ресурс на трето лице, тук е следвало да има

- „Автоцентър Радост“ ЕООД - третото лице представя подписан с електронен подпис
еЕЕДОП от всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП и чл.40 ал.1 от ППЗОП .
- Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности има
посочване за наличие технически лица, но такова изискване в условията на документацията няма.
Съответно този раздел не е следвало да бъде попълван.
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, е
описан автосервиз, местоположението на същия и съответното оборудване, но не е посочено дали
това е собствен ресурс или ресурс на трето лице. Ако описаното е ресурс на третото лице, тук е
следвало да има и посочване и деклариране, че същите ще бъдат предоставени на участника
„ТРЕИДКАР БГ" ЕООД за целия период на договора, в случай, че същият бъде избран за
изпълнител.
Комисията е предоставила срок за отстраняване на несъответствията 5 работни дни от датата
на получаването на Протокол № 1 от 21.07.2020г. от участниците за представяне на нови ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Участникът в процедурата „ТРЕЙДКАР БГ” ЕООД не е представил в срок допълнителни
документи. Видно от известието за доставяне Протокол № 1 е получен от участника на 28.07.2020г.,
срокът за отстраняване на констатираните липси, непълноти и несъответствия за участника е
изтекъл на 04.08.2020г., като до 05.08.2020г. не са депозирани никакви документи от участника.
Тъй като участникът не е представил нови, коректно попълнени ЕЕДОП, то същият не е
изпълнил условията за деклариране на обстоятелствата, свързани с личното състояние на участника
и съответствието му с критериите за подбор, както и съответствието на третите лица, не е
предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване и изпълнението на критериите за подбор, следователно не отговаря на същите.
2.
„ЕВРОСЪРВИЗ” ЕООД, подал оферта за участие с Вх.№ П0-05-53/20.07.2020г. Час
13:22, на основание чл. 54, ал. 1, т.5, б.“б“ и чл. 107 т. 1 от ЗОП.
М отиви: В Протокол №1 от 21.07.2020г., комисията е разгледала представените от участника
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП - Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/, съдържащ информацията по чл.67 от ЗОП, като участникът „ЕВРОСЪРВИЗ“ ЕООД е
представил 2 броя електронни ЕЕДОП на оптичен носител - компакт диск. При разглеждане на
същите
комисията е констатирала следните липси, непълноти и/или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка:
- за „ЕВРОСЪРВИЗ” ЕООД - участникът е представил подписан с електронен подпис
еЕЕДОП от всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП и чл.40 ал.1 от ППЗОП.
- При попълване на ЕЕДОП участникът неправилно е попълнил данни в част II: Информация
за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор, в поле
„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с
други икономически оператори?“. В случая не е следвало това поле на ЕЕДОП да се попълва, тъй
като там се предоставя информация, когато участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице.
Видно от отбелязванията в това поле участникът се е позовал на капацитета на трето лице, за
да изпълни част от критериите за подбор. Тази информация следва да бъде декларирана и в Част II:
Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно използването на
капацитета на други субекти. В представения ЕЕДОП в този раздел участникът е маркирал позиция
„Не“, а е следвало да бъде маркирана позиция „Да“.
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в поле
„Технически лица или органи за контрол на качеството“ са описани 3 броя поръчки, с предмет и
обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните три години, като е посочено, че
обстоятелството се отбелязва съгласно изискване 8.3.3.1 от критериите за подбор. Същите е
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следвало да бъдат декларирани в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и
професионални способности, в поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“.
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в поле
„Технически лица или органи за контрол на качеството“ е посочено, че „Евросървиз“ ЕООД има на
разположение за целия срок на договора сервизни бази в гр. Ямбол и гр. Бургас с посочено
местоположение и изброено оборудване. Декларирано е наличието на автомобил за репатрация пътна помощ.
От начина, по който са посочени и изброени сервизните база и техническо оборудване на
същите, не става ясно кое е собственост на участника и кое е ресурс на трето лице, на който се
позовава участника. Същите е следвало да бъдат конкретизирани.
Посочени са и експерти, но такова изискване в условията на документацията няма. Съответно
тази информация е неотносима към критериите за подбор и не следва да бъде попълвана.
- „Би Ауто“ ЕООД - третото лице представя подписан с електронен подпис еЕЕДОП на
оптичен носител компакт диск, който обаче не е подписан от всички задължени лица по смисъла на
чл.54, ал.2 от ЗОП и чл.40 ал.1 от ППЗОП.
- В част II: Информация за икономическия оператор, Б: Информация за представителите на
икономическия оператор, липсва посочване на дата на раждане на представителя на икономическия
оператор. С цел коректно попълване на ЕЕДОП, субектът е следвало да предостави пълна
информация за представителя на икономическия оператор, като следа да бъдат попълнени всички
полета, включително и дата на раждане на представителя.
- В част II: Информация за икономическия оператор, Б: Информация за представителите на
икономическия оператор, липсва информация за другия представител на икономическия оператор.
- При попълване на ЕЕДОП третото лице, неправилно е попълнило данни в част II:
Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор, в поле
„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с
други икономически оператори?“. В случая не е следвало това поле на ЕЕДОП да се попълва, тъй
като там се предоставя информация, когато участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице.
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в поле
„Технически лица или органи за контрол на качеството“ е посочено, че третото лице, съвместно с
участника „Евросървиз“ ЕООД изпълнило поръчка, с предмет и обем, идентичен или сходен с
предмета на поръчката за последните три години, като е посочено, че обстоятелството се отбелязва
съгласно изискване 8.3.3.1 от критериите за подбор. Тази информация е следвало да бъде
декларирана в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в
поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“.
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, в поле
„Технически лица или органи за контрол на качеството“ е посочено, че „Би Ауто“ ЕООД разполага
със собствен сервиз, със съответното оборудване, но е липсвало посочване и деклариране, че
същите ще бъдат предоставени на участника „ЕВРОСЪРВИЗ“ ЕООД за целия период на договора, в
случай, че същият бъде избран за изпълнител.
Комисията е предоставила срок за отстраняване на несъответствията 5 работни дни от датата
на получаването на Протокол № 1 от 21.07.2020г. от участниците за представяне на нови ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
В посочения срок участникът в процедурата „ЕВРОСЪРВИЗ” ЕООД е подал допълнителни
документи с Вх.№ П0-05-60/04.08.2020г. Час: 13:26, а именно 2 броя електронни ЕЕДОП на
оптичен носител - компакт диск.
- за „ЕВРОСЪРВИЗ“ ЕООД - участникът е представил подписан с електронен подпис
еЕЕДОП от всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП и чл.40 ал.1 от ППЗОП, който
съответства с изискванията за лично състояние, поставени от възложителя.
- за „Би Ауто“ ЕООД - третото лице, е представен подписан с електронен подпис еЕЕДОП на
оптичен носител компакт диск, който отново не е подписан от всички задължени лица по смисъла
на чл.54, ал.2 от ЗОП и чл.40 ал.1 от ППЗОП, въпреки изричните указания в Протокол № 1. В
представения нов ЕЕДОП отново липсва и информация за евентуалното прилагане на чл.41 ал.1 от

информация за представителството на лицето, подписващо еЕЕДОП.
Участникът в процедурата „ЕВРОСЪРВИЗ“ ЕООД не представя нов, коректно попълнен
ЕЕДОП от третото лице „Би Ауто“ ЕООД, чийто капацитет ще използва за установяване
съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Тъй като участникът не е представил нов, коректно попълнен ЕЕДОП, за третото лице,
съдържащ променена и допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и
несъответствия, то по този начин не е предоставил изискващата се информация, свързана с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор.
След като участникът не е представил в срок допълнителната информация, свързана с изпълнение
на минималните критерии за подбор на Възложителя, следва, че не ги удостоверява и съответно не
отговаря на същите.
II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО на участниците в процедурата, както следва:
Първо място „ВАГ АУТО” ООД, ЕИК 204572171, участникът подал оферта с Вх.№ ПО05-55/20.07.2020г. Час 16:45, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Вежен“ № 11, с
управител /
”
” ,,
- участникът с икономически най-изгодна оферта.
III. О П Р Е Д Е Л Я М
за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Основен и текущ ремонт и
профилактика на МПС за срок от 24 месеца“, открита с Решение № РД -10-97/12.06.2020г. на
директора на ТП ДЛС Тополовград, с УИН № 983448:
„ВАГ АУТО” ООД, ЕИК 204572171, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.
„Вежен” № 11, с управител ^
- участникът с икономически най-изгодна
оферта.
Мотиви: участникът отговаря на всички изисквания поставени от Възложителя, офертата на
участника отговаря на предварително обявените от възложителя условия, представил е коректна
документация и представената от същия оферта е „икономически най-изгодна“.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване :
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр.София 1000, бул.“Витоша“ № 18
Електронна поща: cpcadmin@,cpc.bg
Интернет адрес: www.cpc.bg
Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП - десетдневен, от връчването на
решението, пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възло
Настоящото Решение да бъде публикувано в профила на купувача
Настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок до всички у.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

