
ПРОТОКОЛ № 1
За разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор

 

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД - 10 - 35 / 17 май 2021 (пон), UTC+3 на инж. Николай
Вълчанов - директор на ТП "ДГС Царево", по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Доставка, чрез
закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други подобни услуги), както и
услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани
автомобилни гуми и/или такива за новопридобити за моторни превозни средства (МПС) – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за
срок до 24 месеца””.

Обществената поръчка е обявена с Решение № D109886 / 13 април 2021 (вторник) 11:06 на инж. Николай Вълчанов - директор на ТП
"ДГС Царево".

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата и обявлението за обществената поръчка са публикувани в
Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02716-2021-0086. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП обявлението за
обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 16.04.2021 г., под номер 2021/S 074 - 186533

На 17.05.2021 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия

Иванка Пеева Желязкова

Членове на оценителна комисия:

1. Калин Михайлов Николов

2. Янка Бончева Овалова

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените  заявления за участие по следните обособени позиции:2

До крайния срок за получаване на заявления за  участие - 14 май 2021 (пет), 23:593 в платформата са постъпили  заявления за участие
от следните кандидати:

1. OF398227 АУТОКОМ 2 ЕООД
Подадена от АУТОКОМ 2 ЕООД на 14 май 2021 (пет), 16:44:06
 

2. OF409813 ПРИМЕКС ЕООД
Подадена от ПРИМЕКС ЕООД на 14 май 2021 (пет), 13:03:31

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 - 17 май 2021 (пон), 10:00 4, следните кандидати са
декриптирали заявленията си за участие:

1. OF409813 ПРИМЕКС ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 17 май 2021 (пон), 8:57:15

2. OF398227 АУТОКОМ 2 ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 15 май 2021 (съб), 11:36:51

Председателят на комисията декриптира и отвори получените заявления за  участие за съответната обособена позиция8 , както
следва:

1. OF409813 ПРИМЕКС ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 17 май 2021 (пон), 10:00:27

2. OF398227 АУТОКОМ 2 ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 17 май 2021 (пон), 10:00:38

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

1. OF398227 АУТОКОМ 2 ЕООД - е представил изискуемите документи за лично състояние и критерии за подбор, техническо
предложение и Ценово предложение;
2. OF409813 ПРИМЕКС 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 / чл. 106, ал. 19 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: АУТОКОМ 2 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:
В представения еЕЕДОП:
 -  в Част II "Информация за икономическия оператор", на въпроса: Икономическия оператор участва ли в процедурата за възлагане
на обществената поръчка заедно с други икономически оператори?,  участника е отговорил с "НЕ", но видно от заявените данни,
последният  ще използва капацитета на трето лице, за да изпълни критериите за подбор, т.е. следва на поставения въпрос да се
отговори с "ДА", като същевременно се посочи и наименованието на съответния икономически оператор/и;
 - в Раздел Б, на Част II, участника не е посочил длъжността/качеството на изписания представител на икономическия оператор.
 - в Част III "Основания за изключване, Раздел Г: "Специфични национални основания за изключване", на въпроса:  Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?, участника е посочил отговор "НЕ". Съгласно
разясненията дадени от Агенция по обществени поръчки, секция Методология/Въпроси и отговори еЕЕДОП, предоставяне на
информация в еЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване, националните основания за отстраняване са:
            1. осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 Наказателния
кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
            2. 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);
             3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
              4. наличие на свързаност, по смисъла на Параграф 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, между
кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
          5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
               6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
В тази връзка, държавните институции: Национална агенция за приходите; Търговски 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 поставения въпрос да бъде "ДА", като бъдат посочени
електронните адреси (URL), към базата данни.
 - в Част IV "Критерии за подбор", раздел В: "Технически и професионални способности", участника е описал служители с
образователна и професионална квалификация, които ще изпълняват, съответните дейности, но тъй като е посочил в офертата си,
специализирана база, находяща се в гр. Бургас и в гр. Царево, не става ясно към коя от базите, изпълняват трудовите си функции -
лицата. Посочената в гр. Бургас база, не може да бъде взета под внимание от комисията, при класирането на участника, т.к. същата се
намира, извън обхвата на дейност на ТП "ДГС Царево" - общ. Приморско и общ. Царево. С оглед на това, в еЕЕДОП следва да се
изпише единствено, сервизните бази, находящи се в изброените общини, с които участника ще разполаг,а при изпълнение на
договора, като бъдат упоменати и служителите в тях,  които ще изпълняват, съответните трудови функции. Във връзка с
инструментите, съоръженията или техническото оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, следва да се изпишат
подробно, като  упоменаването само на адреса на сервизната база е крайно недостатъчно, за да се прецени дали същата покрива,
зададените от Възложителя критерии за подбор.
      Комисията счита, че непълнотата в подадения от участника еЕЕДОП, е в резултат на технически, неволен пропуск. Последната е
поправима, съгласно ЗОП и условията за поръчката, и същата следва да бъде поправена по начин и ред, съгласно указанията на
комисията.   
            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, включително и тези относими към
посоченото от Вас, по - долу трето лице.

За трето лице на фирма Аутоком 2 ЕООД -  Христов 13 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:
В представения еЕЕДОП:
  - в Част III "Основания за изключване, Раздел Г: "Специфични национални основания за изключване", на въпроса:  Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?, участника е посочил отговор "НЕ".
Съгласно разясненията дадени от Агенция по обществени поръчки, секция Методология/Въпроси и отговори еЕЕДОП, предоставяне
на информация в еЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване, националните основания за отстраняване са:
            1. осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 Наказателния
кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
            2. 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);
             3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
              4. наличие на свързаност, по смисъла на Параграф 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, между
кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
          5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
               6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото



имущество;
В тази връзка, държавните институции: Национална агенция за приходите; Търговски 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 поставения въпрос да бъде "ДА", като бъдат посочени
електронните адреси (URL), към базата данни.
 - в Част IV "Критерии за подбор", раздел В: "Технически и професионални способности", третото лице не е посочило в своя
еЕЕДОП, служителите със съответната образователна и професионална квалификация, които ще изпълняват трудови функции в
сервизната база, на разположение на фирма "Аутоком 2" ЕООД. Тези данни се заявяат в еЕЕДОП, в декларативна форма за този етап
на процедурата. Третото лице при всички случаи, е задължено да посочи за своите служители, съгласно ЗОП и условията на
поръчката, предвид критерия за подбор, относно частта от поръчката, която третото лице ще изпълнява.  Третото лице не е посочило
в своя еЕЕДОП, инструментите, съоръженията или техническото оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, находящи се
в сервизната база, която ще бъде предоставена на фирма "Аутоком 2" ЕООД, както и декларативно волеизявление, че същите ще
бъдат на разположение на участника за целия срок на договора.
      Комисията счита, че непълнотата в подадения от участника еЕЕДОП е в резултат на технически, неволен пропуск. Последната е
поправима, съгласно ЗОП и условията за поръчката, и същата следва да бъде поправена по начин и ред, съгласно указанията на
комисията.

За участник: ПРИМЕКС 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:
В представения еЕЕДОП:
 -  в Част II "Информация за икономическия оператор", на въпроса: Икономическия оператор участва ли в процедурата за възлагане
на обществената поръчка заедно с други икономически оператори?,  участника е отговорил с "НЕ", но видно от заявените данни,
последният  ще използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор, т.е. следва на поставения въпрос да се
отговори с "ДА", като същевременно се посочи и наименованието на съответния икономически оператор/и;
 - в Част III "Основания за изключване, Раздел Г: "Специфични национални основания за изключване", на въпроса:  Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?, участника е посочил отговор "НЕ". Съгласно
разясненията дадени от Агенция по обществени поръчки, секция Методология/Въпроси и отговори еЕЕДОП, предоставяне на
информация в еЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване, националните основания за отстраняване са:
            1. осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 Наказателен
кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
            2. 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);
             3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
              4. наличие на свързаност, по смисъла на Параграф 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, между
кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
          5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
               6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
В тази връзка, държавните институции: Национална агенция за приходите; Търговски 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 поставения въпрос да бъде "ДА", като бъдат посочени
електронните адреси (URL), към базата данни.
 - в Част IV "Критерии за подбор", раздел В: "Технически и професионални способности", участника е описал служители с
образователна и професионална квалификация, които ще изпълняват, съответните дейности, но видно от представения еЕЕДОП,
последните се намират в трудовоправни отношения с фирма "Примекс" ЕООД и тъй като, тя не разполага със собствена сервизна
база в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Царево", то следва, че същата ще използва базите на третите лица, на които се
позовава за изпълнение на поръчката - в гр. Приморско и гр. Царево. С оглед на това, участника следва да посочи служители,
отговарящи на съответните критерии, които ще бъдат на разположение в двете сервизни бази, през целия срок на договора.
      Комисията счита, че непълнотата в подадения от участника еЕЕДОП е в резултат на технически, неволен пропуск. Последната е
поправима, съгласно ЗОП и условията за поръчката, и същата следва да бъде поправена по начин и ред, съгласно указанията на
комисията.     
           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, включително и тези относими към
посочените от Вас, по - долу трети лица.

За трето лице на фирма Примекс ЕООД -  "Арту - 2008" ЕООД и "Екстрем ауто" 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:
В представения еЕЕДОП:
 -  в Част II "Информация за икономическия оператор", на въпроса: Икономическия оператор участва ли в процедурата за възлагане
на обществената поръчка заедно с други икономически оператори?,  третото лице е отговорил с "НЕ", но видно от заявените данни,
последните  ще участват, като трети лица, за да изпълнят критериите за подбор на участника, т.е. следва на поставения въпрос да се
отговори с "ДА", като същевременно се посочи и наименованието на съответния икономически оператор/и;



  - в Част III "Основания за изключване, Раздел Г: "Специфични национални основания за изключване", на въпроса:  Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?, участника е посочил отговор "НЕ".
Съгласно разясненията дадени от Агенция по обществени поръчки, секция Методология/Въпроси и отговори еЕЕДОП, предоставяне
на информация в еЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване, националните основания за отстраняване са:
            1. осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 Наказателен
кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
            2. 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);
             3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
              4. наличие на свързаност, по смисъла на Параграф 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, между
кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
          5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
               6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
В тази връзка, държавните институции: Национална агенция за приходите; Търговски 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 поставения въпрос да бъде "ДА", като бъдат посочени
електронните адреси (URL), към базата данни.
 - в Част IV "Критерии за подбор", раздел В: "Технически и професионални способности", третото лице не е посочило в своя
еЕЕДОП, служителите със съответната образователна и професионална квалификация, които ще изпълняват трудови функции в
сервизната база, която предоставят на разположение на фирма "Примекс" ЕООД. Тези данни се заявяат в еЕЕДОП, в декларативна
форма за този етап на процедурата. Третото лице при всички случаи, е задължено да посочи за своите служители, съгласно ЗОП и
условията на поръчката, предвид критерия за подбор, относно частта от поръчката, която третото лице ще изпълнява.  
      Комисията счита, че непълнотата в подадения от участника еЕЕДОП е в резултат на технически, неволен пропуск. Последната е
поправима, съгласно ЗОП и условията за поръчката, и същата следва да бъде поправена по начин и ред, съгласно указанията на
комисията.

С оглед гореизложените констатации на комисията, на основание чл. 54, ал. 8 и9 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.10

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол се изпраща на всички кандидати или участници.

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Иванка Пеева Желязкова
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