
Утвърдил:   /п/
Директор ТП ДГС Ново Паничарово
инж.Галин Гакев                                                                    До
       24.03.2021г.                                                                        инж.Галин Гакев
                                                                                                 Директор на ТП ДГС Ново Паничарево

 

ПРОТОКОЛ 
от дейността на комисията, назначена със заповед № РД10-32/05 март2121г./петък/ на инж.Галин Гакев за провеждане на
обществена поръчка с предмет:
„Доставка на котли и отоплителни инсталации за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Назначената комисия е в състав, съгласно посочената заповед, както следва:
На 05.03.2021 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия
Катя Иванова Димитрова
Членове на оценителна комисия:
Жечка Димова Кошничарова
инж.Деян Павлинов Аладжов

Уважаеми г-н Директор,
Работата на комисията протече при следната последователност:
Комисията отвори Централизираната електронна платформа, съобразно правилата за нейното използване и устанви че са постъпили
следните оферти.

1. ДУНАЙ - КАЛОР ООД
Подадена от: ДУНАЙ - КАЛОР ООД
Подадена на: 18 фев 2021 (четв), 13:23:11
Декриптирана и отворена на: 05 мар 2021 (пет), 10:01:08
Въпроси без отговор: 0
Пропуснати мин. изисквания: 0

2. СИДИЕЛ ЕООД
Подадена от: СИДИЕЛ ЕООД
Подадена на: 02 мар 2021 (вт), 16:50:47
Декриптирана и отворена на: 05 мар 2021 (пет), 10:01:13
Въпроси без отговор: 0
Пропуснати мин. изисквания: 0

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на получените  заявления за участие.
До крайния срок за получаване на заявления за  участие - 03 март 2021 (ср), 23:59 в платформата са постъпили  заявления за участие
от следните кандидати:

OF 316204 ДУНАЙ КАЛОР ООД
OF 326287 СИДИЕЛ ЕООД

                След узнаване на кандидатите, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията подписаха декларации за
липса на конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
До крайния срок за декриптиране на подадените заявления за  участие - 05 мар 2021 (пет), 10:00 , следните кандидати са
декриптирали заявленията си за участие:

OF 316204 ДУНАЙ КАЛОР ООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 04 мар 2021 (четв), 11:36:05
OF 326287 СИДИЕЛ ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 05 мар 2021 (пет), 08:41:43

                Председателят на комисията декриптира и отвори получените заявления за  участие, както следва:

OF 316204 ДУНАЙ КАЛОР ООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 05 мар 2021 (пет), 10:01:08
OF 326287 СИДИЕЛ ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 05 мар 2021 (пет), 10:01:13



                Председателят на комисията оповести съдържанието на получените заявления за  участие, както следва:

ДУНАЙ КАЛОР ООД -  е представил  изискуемите документи за лично състояние и критерии за подбор, Техническо предложение
и  Ценово предложение;
СИДИЕЛ ЕООД - е представил  изискуемите документи за лично състояние и критерии за подбор, Техническо предложение
и  Ценово предложение;

                Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2  от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което установи следните обстоятелства по чл. 54, ал. 8
 от ППЗОП:

За Участник ДУНАЙ КАЛОР ООД:

                - след разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията установи следното:
              1.В представения ЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В; Основания свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение е посочен отговор „НЕ“
на въпроса: Споразумение с кредиторите е посочен отговор „НЕ“
на въпроса: Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство  е посочен отговор „НЕ“
на въпроса: Управляване на активите на ликвидатор е посочен отговор „НЕ“
на въпроса: Прекратена стопанска дейност е посочен отговор „НЕ“
на  всичките по горе въпроси : „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?  е
посочен отговор „НЕ“
 Съгласно разясненията дадени от Агенцията по обществени поръчки секция Методология/Въпроси и отговори еЕЕДОП/
предоставяне на информация в ЕЕДОП Съответната база данни  е  Национална агенция за приходите (НАП), Търговския регистър,
Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” и Министерство на правосъдието поддържат тази информация и същата може
да бъде предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, отговорът на този въпроси да бъде „ДА“, като се
посочи електронен адрес (URL) към базата данни.
           

            2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Г: Специфични национални основания за
изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава -
членка на ЕС?“. Съгласно разясненията дадени от Агенцията по обществени поръчки секция Методология/Въпроси и отговори
еЕЕДОП/ предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване, националните основания за
отстраняване са:

– осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от
ЗОП);
– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от
ЗОП);

– наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4
от ЗОП);

– наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
– обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Съответната база данни е  Национална агенция за приходите (НАП), Търговския регистър, Изпълнителна Агенция „Главна
инспекция по труда” и Министерство на правосъдието поддържат тази информация и същата може да бъде предоставена на
Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, отговорът на този въпрос да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес
(URL) към базата данни.
           
                3. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност е посочен отговор „НЕ“ на въпроса: „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“ Съгласно разясненията дадени от
Агенцията по обществени поръчки секция Методология/Въпроси и отговори еЕЕДОП/ предоставяне на информация в ЕЕДОП,
относно националните основания за отстраняване. Съответната база данни е  Национална агенция за приходите (НАП), Търговския
регистър, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” и Министерство на правосъдието поддържат тази информация и
същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, отговорът на този въпрос да бъде
„ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни.

раздел В: Технически и професионални способности:”Образователна и професионална квалификация „/Доставчика на услугата или
самият изпълнител и/или ръководният му състав, в зцависимост от изискванията посочени в обявлението или в документацияна на
обществената поръчка, притежават следната образователна и професионална квалификация/. Моля опишете подробно:
на въпроса „Инструменти, съоръжения или техническо обслужване /Следните съоръжения ,инструменти или техническо оборудване



ще бъдат на разположение за изпълнение на договора/.Моля опишете подробно:
на въпроса за поръчки за доставки „Сертификати от институции по контрол за качеството/Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции, или агенции по контрол на качеството,
доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно индентифицирани, чрез позоваване на технически
спицификации или стандарти посочени в обявлението или в документацията в обществената поръчка/. Отговорено е с отговоро
„ДА” , но не е приложен сертификат. Моля приложете!

            На основание чл. 54,  ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол изпратен чрез
секция „Съобщения и разяснения” на ЦАИС ЕОП, следва да отстраните констатираните непълноти.

   
  За Участник СИДИЕЛ ЕООД

        - след разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията установи следното:

            1. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с наказателни присъди“, е
посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка
на ЕС?“. Министерство на правосъдието поддържа тази информация и същата може да бъде предоставена на Възложителя чрез
посочване на (URL) към базата данни и код за достъп до ел. свидетелство за съдимост , от което следва, отговорът на тези въпроси да
бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни и съответния код.
            2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите
от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се
посочи електронен адрес (URL) към базата данни.
                3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване: Несъстоятелност;
Производство по несъстоятелност; Споразумение с кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите:
„Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския регистър към
Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен
път, от което следва, че отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни.
            4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Г: Специфични национални основания за изключване
е посочен отговор „НЕ“ на въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“. Съгласно разясненията дадени от Агенцията по обществени поръчки секция Методология/Въпроси и отговори еЕЕДОП/
предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване, националните основания за
отстраняване са:

– осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от
ЗОП);

– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от
ЗОП);

– наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4
от ЗОП);

– наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
– обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Съответно Национална агенция за приходите (НАП), Търговския регистър, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” и
Министерство на правосъдието поддържат тази информация и същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно по
служебен път, от което следва, отговорът на този въпрос да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни.  
                5. Представеният еЕЕДОП следва да бъде подписан с електронен подпис от съответното лице по чл. 40 от ППЗОП,
съгласно раздел V, т. 1 „Съдържание на заявлението за участие и офертата”  и представяне на ЕЕДОП” от документацията.

На основание чл. 54,  ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол изпратен чрез секция
„Съобщения и разяснения” на ЦАИС ЕОП, следва да отстраните констатираните непълноти.

                С оглед гореизложените констатации на комисията, на основание чл. 54, ал. 8, 9  от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 от
ЗОП, кандидатите, по отношение на чиито заявления за  участие е установена липса, непълнота и/или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или



допълнена информация, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за
 участие.

На 17.03.2021 г. комисията в състав:
Председател на оценителната комисия
Катя Иванова Димитрова
Членове на оценителна комисия:

1. Деян Павлинов Аладжов
2. Жечка Димова Кошничарова

 А. Разглеждане на предварително представените документи по чл.54, ал.9 от ППЗОП
  На  основание чл.54 , ал. 12 от ЗОП , след изтичанене на срока за представяне на допълнителни документи  по чл. 54 ,ал.9 от
ППЗОП , комисията пристъпи към допълнително представените документи  отностно съответствието на участниците с
изискванията  към личностно състояние  и критерии за подбор .

 До крайния срок за представяне на допълнителните документи до 16.03.2021г. във връзка с констатациите на комисията  в Протокол
№1 от 05.03.2021г. в платформата са постъпили допълнителни документи от следните участници.
 Участник ДУНАЙ КАЛОР ООД: е  представил на 11 мар 2021 (чет), 15:25:39 чрез секция "Съобщения и разяснения " на ЦАИС
ЕОП в срока по чл.54, ал.9 от ЗОП изискуемите  документи  и посочените констатирани непълноти с коректно попълнен   нов
ЕЕДОП.Представен  е и сертификат  за извършване на дейности по подържане и ремонтиране  на съоражения  с повишена опасност
с рег.№ БС120.
  
  За Участник СИДИЕЛ ЕООД е  представил на  16 мар 2021 (вто), 17:49:36
чрез секция "Съобщения и разяснения " на ЦАИС ЕОП в срока по чл.54, ал.9 от ЗОП изискуемите  документи  и посочените
констатирани непълноти  с коректно попълнен  нов ЕЕДОП.

С оглед направените констатации  от Протокол №1  и от настоящия протокол , комисията реши:
На основание чл.56 , ал.2  от ППЗОП , да допусне следните участници  до разглеждане на техническите предложения .

Б.Разглеждане на техническите предложения.
На основание чл.56,ал2 от ППЗОП  комисията пристъпи  към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

За Участник ДУНАЙ КАЛОР ООД:
В " Техническото предложение"  отговаря на техническите характеристики на Възложителя  и е изразил че:
Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията и условията, посочени в Техническата спецификация.
 Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие при възлагането на цитираната по-горе обществена поръчка и ги
приемаме без възражения.
 Направили сме предварителен оглед на котелното помещение в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и на
достъпа до него.
 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с поставените изисквания и с
представената оферта.
6. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието и се подпише договор от двете страни, ще започнем изпълнението на
обществената поръчка и ще я изпълним в сроковете, определени с договора.
 Доставените от нас котел и прилежащото му допълнително оборудване ще бъдат нови, с гаранции, съгласно изядени от
производителя, но за срок не по-кратък от 12 месеца.

 
  За Участник СИДИЕЛ ЕООД
В " Техническото предложение"  отговаря на техническите характеристики на Възложителя  и е изразил че:
Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията и условията, посочени в Техническата спецификация.
 Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие при възлагането на цитираната по-горе обществена поръчка и ги
приемаме без възражения.
 Направили сме предварителен оглед на котелното помещение в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и на
достъпа до него.
 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с поставените изисквания и с
представената оферта.
 Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието и се подпише договор от двете страни, ще започнем изпълнението на
обществената поръчка и ще я изпълним в сроковете, определени с договора.
 Доставените от нас котел и прилежащото му допълнително оборудване ще бъдат нови, с гаранции, съгласно изядени от
производителя, но за срок не по-кратък от 12 месеца.
В.Оценка на допуснатите оферти
Комисията  ще пристъпи към оценяване на офертите  на участниците , чиито технически предложения отговарят на предварително 
обявените условия  на възложителя.

С оглед на гореизложеното, комисията реши:



I. Да допусне следните участници  до отваряне на ценовите предложения.

 ДУНАЙ КАЛОР ООД подадена оферта с номер  OF 316204
 СИДИЕЛ ЕООД  подадена оферта с номер OF 326287

II. Отварянето и оповестяването  на ценовите предложения  на допуснатите участници  за се извърши  на  23.03.2021г. от 11:00 ч. по
реда на чл.57 ,ал.3 от ППЗОП.

На 23.03.2021 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия
Катя Иванова Димитрова

Членове на оценителна комисия:

1. Деян Павлинов Аладжов
2. Жечка Димова Кошничарова

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените ценови оферти на допуснатите участници в обществената поръчка:

До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 23 мар 2021 (вт), 11:00:00, следните участници са декриптирали
ценовите си предложения:

1. OF316204 ДУНАЙ - КАЛОР ООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 19 мар 2021 (пет), 10:32:09

2. OF326287 СИДИЕЛ ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 23 мар 2021 (вт), 9:51:33

До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти 23 мар 2021 (вт), 11:00:00, следните участници  не   са декриптирали
ценовите си предложения:

Председателят на комисията декриптира и отвори декриптираните от участниците ценови предложения както следва:

ДУНАЙ - КАЛОР ООД - Подадена цена: 7151,00 лв.

СИДИЕЛ ЕООД - Подадена цена: 6888,50 лв.

Комплексна оценка:
Предложения/Оферти Цена
ДУНАЙ - КАЛОР ООД 7151,00 лв.
СИДИЕЛ ЕООД 6888,50 лв.

Отстранени оферти: няма
Предложение за класиране:

 Първо място - участник №2
СИДИЕЛ ЕООД  подадена оферта с номер OF 326287
подадена от СИДИЕЛ ЕООД - гр.Бургас
ЕИК: 102807680, със седалище и адрес на управление България
гр.Бургас ,п.к. 8000 , ул.Любен Каравелов№69, ет.2, тел.0898567504
email:offise@cdl.bg, представлявано от Лусианна Саркис Харалампиева с представена цена за “Доставка на котли и отоплителни
инсталации за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“ - 6 888,50 лв. /шест хиляди осемстотин осемдесет  и осем лева и педесет
стотинки/ без ДДС, която цена не надвишава финансовия ресурс определен от възложителя. 

 Второ  място - участник №1
 ДУНАЙ КАЛОР ООД подадена оферта с номер  OF 316204
подадена от ДУНАЙ КАЛОР ООД - гр.Ямбол
ЕИК: 838179622, със седалище и адрес на управление България
гр.Ямбол ,п.к. 8600 , ул.Жорж Папазов №11, тел.0884522206
email:ymbolen@abv.bg, представлявано от Станка Димова Йорданова с представена цена за “Доставка на котли и отоплителни
инсталации за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“ - 7 151,00 лв. /седем хиляди сто педесет и един лева/ без ДДС, която цена не
надвишава финансовия ресурс определен от възложителя. 

Настоящия протокол е съставен  на основание чл.60а  от ППЗОП на 24.03.2021г. и съдържа следните приложения:
1. Протокол №1/ ID 48398/10.03.2021г.
2. Протокол №2/ ID 51704/18.03.2021г.
3. Протокол №3/ ID 53214/24.03.2021г.

Настоящият доклад се подписва от членовете на комисията, както следва:



Дата: 24.03.2021г.
Подписи:
Председател на оценителната комисия:
Катя Иванова Димитрова
Членове на оценителна комисия:

1. Деян Павлинов Аладжов
2. Жечка Димова Кошничарова


	

