ПРОТОКОЛ № 1
Съставен на 20.01.2016 г. на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП)
от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита
процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-124 от 16.12.2015 г. и решение за
промяна № БТГ-РД-07-124А от 28.12.2015 г. на изпълнителния директор на
„Булгартрансгаз” ЕАД, с наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на
климатици“, с идент. номер 150-177
В периода 05.01.2016 г.÷20.01.2016 г., назначената от възложителя със заповед № БТГ-РД09-1 от 05.01.2016 г., комисия в следния състав:
Председател:
1. Христо Владимиров, ръководител на сектор „Машини и оборудване“, притежаващ
„Професионална компетентност" по смисъла на §1, т. 22а от Допълнителните разпоредби на
ЗОП, а именно образование магистър - по специалност „Транспорт и съхранение на нефт и газ",
придобито в Минно - геоложки университет „Св. Иван Рилски" - гр. София и умения, усвоени в
процеса на упражняване на длъжността ръководител на сектор „Машини и оборудване“.
и членове:
2. Юлиана Динева, юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
3. Надя Стойкова, зам. ръководител на отдел „Придобиване на активи”.
с резервни членове на комисията:
1. Васил Николов, специалист в сектор „Машини и оборудване“, притежаващ „Професионална
компетентност“ по смисъла на §1, т. 22а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно
умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността специалист в сектор „Машини и
оборудване“;
2. Любомир Кръстев, старши юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
3. Весела Русева, специалист/ главен в отдел „Придобиване на активи”
разгледа представените от участниците документи и информация в плик № 1 „Документи
за подбор“ за наличие на необходимите документи и информация и за съответствие с
критериите за подбор, поставени от възложителя.
Участниците, представили оферти в посочения в обявлението за обществената поръчка
срок, са както следва:
1. „Булклима“ ЕООД, гр. София, с рег. № БТГ-25-01-1 от 04.01.2016 г.
2. „Алимар Клима“ ЕООД, гр. София с рег. № БТГ-25-01-6 от 04.01.2016 г.
3. „Булгруп инженеринг“ ООД, гр. Пловдив, с рег. № БТГ-25-01-7 от 04.01.2016 г.
4. „Нактайм“ ЕООД, гр. София, с рег. № БТГ-25-01-9 от 04.01.2016 г.
Работата на комисията протече при спазване на следния ред:
І. Проверка на представените от участниците документи и информация в плик №1
„Документи за подбор” за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя
в документацията за участие във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 2, 3, 5, 6, 8,
12, 13 и 14 от ЗОП, както и за отсъствие на обстоятелствата, посочени в чл. 69, ал. 1, т. 2
от ЗОП, с посочване на установени липса на документи и/или несъответствия с критериите
за подбор и/или други нередовности:
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1. Участникът „Булклима“ ЕООД, гр. София няма да ползва подизпълнители. Документите
по чл. 56 от ЗОП, представени в Плик № 1 „Документи за подбор“, които изхождат от
участника, са подписани от Наско Арнаудов, който представлява участника, съгласно
актуалното състояние на участника от Търговския регистър. Представените в плик № 1
„Документи за подбор” документи и информация са, както следва:
1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложени към нея:
1.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от Наско Арнаудов. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника;
1.1.2. Заверено копие на извлечение от Търговския регистър, съдържащо актуалното
състояние на участника;
1.2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция под формата на
парична сума в размер на 1 000 лева.
1.3. Списък на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на
услугите по предмета на поръчката, с посочване на тяхното образование и професионална
квалификация и професионален опит (образец О7), в който са посочени 6 лица, както
следва:
1. Бисер Александров – проект мениджър;
2. Десислав Николов – ръководител сервиз;
3. Димитър Христов – монтажник климатична техника;
4. Деян Деянов – монтаж климатична техника;
5. Тома Стойков – монтаж климатична техника;
6. Минко Червенков – монтаж климатична техника.
В списъка е посочено, че лицата са собствени (лица № 1-4 вкл. от списъка) и наети (лица
№ 5 и 6 от списъка).
Към списъка е приложен документ, в който участникът е посочил, за всяко от лицата,
образование, професионална квалификация и професионален опит, както и съответната
информация за удостоверяване на изискванията на възложителя, посочени в т. 14.1 от
Указания за подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка.
Въз основа на информацията от списъка по образец О7 и приложенията към него, лица №
3-6 вкл. от списъка отговарят на изискванията на възложителя, посочени в т. 14.1 от
Указания за подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка,
тъй като същите притежават валидни удостоверения и сертификати, както следва:
 Придобита трета квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве
при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“;
 Сертификат за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на
хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка на херметичност
съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006;
 Свидетелство съгласно Наредба № 7/11.10.2002г за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.
Предвид изложеното, участникът отговаря на минималното изискване за технически
възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6, във връзка с чл.
51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, посочено в т. 14.1 от Указания за подготовка на офертата и т.
III.2.3) от обявлението за обществената поръчка.
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1.4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец О16), в който са
посочени 6 изпълнени доставки на климатици и климатични инсталации, на които е
извършен и монтаж. Към списъка са приложени удостоверения, издадени от получателите,
посочени в списъка, потвърждаващи извършването на доставките и дейностите.
В списъка е посочена информация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и изискванията на
възложителя от документацията за участие в процедурата.
Предвид информацията, посочена в списъка по образец О16 и приложените удостоверения,
изпълнените доставки попадат в дефиницията на възложителя за „доставки, които са
сходни с предмета на обществената поръчка“ и в тази връзка участникът отговаря на
минималното изискване за технически възможности, поставено от възложителя на
основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочено в
раздел III.2.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 14.2. от Указания за
подготовка на офертата.
1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец О4) от Наско Арнаудов. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника.
1.6. Декларация (образец О5) от участника за видове работи от предмета на поръчката,
които ще предложи на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да ползва
подизпълнители.
1.7. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
1.8. Декларация (образец О9) от участника по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
1.9. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 120 дни от крайния срок за
получаване на оферти, което покрива минималния срок, през който участникът следва да е
обвързан от офертата.
1.10. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец О17).
Въз основа на представените документи и информация в плик № 1, комисията с
единодушно решение прие, че участникът отговаря на критериите за подбор, включващи
минималните изисквания за технически възможности и изискванията, поставени от
възложителя в документацията за участие в процедурата.
2. Участникът „Алимар Клима“ ЕООД, гр. София няма да ползва подизпълнители.
Документите по чл. 56 от ЗОП, представени в Плик № 1 „Документи за подбор“, които
изхождат от участника, са подписани от Георги Христов, който представлява участника,
съгласно актуалното състояние на участника от Търговския регистър. Представените в плик
№ 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както следва:
2.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложени към нея:
2.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП от Георги Христов. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника;
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2.1.2. Заверено копие на извлечение от Търговския регистър, съдържащо актуалното
състояние на участника;
2.2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция под формата на
парична сума в размер на 1 000 лева.
2.3. Списък на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на
услугите по предмета на поръчката, с посочване на тяхното образование и професионална
квалификация и професионален опит (образец О7), в който са посочени 10 лица, както
следва:
1. Христо Антов – технически ръководител;
2. Огнян Аков – технически ръководител;
3. Васил Вълчанов – технически ръководител;
4. Любен Веселинов – монтажник;
5. Георги Владимиров – монтажник;
6. Теофил Заморски – монтажник;
7. Милен Веселинов – монтажник;
8. Веселин Каменов – монтажник;
9. Антонио Кънев – монтажник;
10. Стоян Богдев – монтажник.
В списъка е посочено, че лицата са собствен персонал.
Към списъка е приложен документ, в който участникът е посочил, за всяко от лицата,
образование, професионална квалификация и професионален опит, както и съответната
информация за удостоверяване на изискванията на възложителя, посочени в т. 14.1 от
Указания за подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка.
Въз основа на информацията от списъка по образец О7 и приложенията към него, лица №
1, 3, 4 и 8 от списъка отговарят на изискванията на възложителя, посочени в т. 14.1 от
Указания за подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка,
тъй като същите притежават валидни удостоверения и сертификати, както следва:
 Придобита четвърта (за лице № 4 от списъка) и пета (за лица № 1 и 8 от списъка)
квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа по
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“;
 Сертификат за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на
хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка на херметичност
съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006;
 Свидетелство съгласно Наредба № 7/11.10.2002г за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.
Предвид изложеното, участникът отговаря на минималното изискване за технически
възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6, във връзка с чл.
51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, посочено в т. 14.1 от Указания за подготовка на офертата и т.
III.2.3) от обявлението за обществената поръчка.
2.4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец О16), в който са
посочени 3 изпълнени доставки на климатици, на които е извършен и монтаж. Трите
изпълнени доставки попадат в дефиницията на възложителя за „доставки, които са сходни
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с предмета на обществената поръчка“.
В списъка е посочена информация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и изискванията на
възложителя от документацията за участие в процедурата.
Към списъка са приложени удостоверения, издадени от получателите на доставки № 1 и 2,
посочени в списъка, потвърждаващи извършването на доставките и дейностите.
За удостоверяване на извършването на доставка № 3, участникът е приложил заверено
копие на договора за доставка, както и заверено копие на фактура за стойността на
договора. Представените документи от една страна не потвърждават извършването на
доставката, а от друга не представляват доказателства за извършената доставка по
смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 4 от ЗОП.
Предвид гореизложеното, с представените документи и информация, участникът не
доказва изпълнението на доставка № 3 от списъка по образец О16, тъй като представеният
договор за доставка и издадената от участника фактура не представляват удостоверения
за извършени доставки, издадени от получателите по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 51, ал. 4 от ЗОП и в тази връзка, участникът не отговаря на минималното
изискване за технически възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал.
2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочено в раздел III.2.3) от
обявлението за обществената поръчка и т. 14.2. от Указания за подготовка на офертата, а
именно да има изпълнени минимум 3 (три) доставки, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата, с приложени към тях доказателства за извършената доставка, както
следва:
 Удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен
орган, потвърждаващо извършването на доставката
и/или
 Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
извършената доставка.
2.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец О4) от Георги Христов. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника.
2.6. Декларация (образец О5) от участника за видове работи от предмета на поръчката,
които ще предложи на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да ползва
подизпълнители.
2.7. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
2.8. Декларация (образец О9) от участника по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
2.9. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 130 дни от крайния срок за
получаване на оферти, което покрива минималния срок, през който участникът следва да е
обвързан от офертата.
2.10. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец О17).

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор, на участника се предоставя възможност в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени
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представените документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори
поставените от възложителя изисквания по отношение на констатираните несъответствия.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя.
3. Участникът „Булгруп инженеринг“ ООД, гр. Пловдив няма да ползва подизпълнители.
Документите по чл. 56 от ЗОП, представени в Плик № 1 „Документи за подбор“, които
изхождат от участника, са подписани от Константин Русев, който представлява участника,
съгласно актуалното състояние на участника от Търговския регистър. Представените в плик
№ 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както следва:
3.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложени към нея:
3.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от Константин Русев. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника;
3.1.2. Заверено копие на извлечение от Търговския регистър, съдържащо актуалното
състояние на участника;
3.2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция под формата на
парична сума в размер на 1 000 лева.
3.3. Списък на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на
услугите по предмета на поръчката, с посочване на тяхното образование и професионална
квалификация и професионален опит (образец О7), в който са посочени 3 лица –
монтажници хладилни и климатични инсталации, както следва:
1. Иван Крудов;
2. Петър Джумерски;
3. Тодор Петров.
В списъка е посочено, че лицата са собствен персонал.
Към списъка са приложени документи, в които участникът е посочил, за всяко от лицата,
образование, професионална квалификация и професионален опит, както и съответната
информация за удостоверяване на изискванията на възложителя, посочени в т. 14.1 от
Указания за подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка.
Въз основа на информацията от списъка по образец О7 и приложенията към него, Иван
Крудов отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 14.1 от Указания за
подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка, тъй като
лицето притежава валидни удостоверения и сертификати, както следва:
 Придобита трета квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве
при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“;
 Сертификат за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на
хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка на херметичност
съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006;
 Свидетелство съгласно Наредба № 7/11.10.2002г за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.
Петър Джумерски и Тодор Петров не отговарят на изискванията на възложителя, посочени
в т. 14.1 от Указания за подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за
обществената поръчка, тъй като няма информация, дали лицата притежават валидни
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свидетелства съгласно Наредба № 7/11.10.2002г за условията и реда за придобиване и
признаване на правоспособност по заваряване.
Предвид изложеното, участникът не отговаря на минималното изискване за технически
възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6, във връзка с чл.
51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, посочено в т. 14.1 от Указания за подготовка на офертата и т.
III.2.3) от обявлението за обществената поръчка.
3.4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец О16), в който са
посочени 4 изпълнени доставки на климатична техника, на която е извършен и монтаж.
Към списъка са приложени удостоверения, издадени от получателите, посочени в списъка,
потвърждаващи извършването на доставки № 1 – 3 вкл.
В списъка е посочена информация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и изискванията на
възложителя от документацията за участие в процедурата.
Предвид информацията, посочена в списъка по образец О16 и приложените удостоверения,
изпълнените доставки попадат в дефиницията на възложителя за „доставки, които са
сходни с предмета на обществената поръчка“ и в тази връзка, с доставки № 1 – 3 вкл.
участникът отговаря на минималното изискване за технически възможности, поставено от
възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
посочено в раздел III.2.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 14.2. от Указания
за подготовка на офертата.
3.5. Декларации по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец О4) от Константин Русев. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника.
3.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
3.7. Декларация (образец О9) от участника по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
3.8. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 121 дни от крайния срок за
получаване на оферти, което покрива минималния срок, през който участникът следва да е
обвързан от офертата.
3.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец О17).

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор, на участника се предоставя възможност в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени
представените документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори
поставените от възложителя изисквания по отношение на констатираните несъответствия.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя.

4. Участникът „Нактайм“ ЕООД, гр. София няма да ползва подизпълнители. Документите по
чл. 56 от ЗОП, представени в Плик № 1 „Документи за подбор“, които изхождат от
участника, са подписани от Теменужка Кръстева, която представлява участника, съгласно
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актуалното състояние на участника от Търговския регистър. Представените в плик № 1
„Документи за подбор” документи и информация са, както следва:
4.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложени към нея:
4.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от Теменужка Кръстева. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника;
4.1.2. Заверено копие на удостоверение за актуалното състояние на участника от
22.12.2015 г., издадено от Агенция по вписвания;
4.2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция под формата на
парична сума в размер на 1 000 лева.
4.3. Списък на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на
услугите по предмета на поръчката, с посочване на тяхното образование и професионална
квалификация и професионален опит (образец О7), в който са посочени 5 лица, както
следва:
1. Петър Аралов – сервизен техник на климатични инсталации;
2. Иво Божков – монтажник на климатични инсталации;
3. Валентин Стоянов – монтажник на климатични инсталации;
4. Станислав Димитров – монтажник на климатични инсталации;
5. Методи Китин – монтажник на климатични инсталации.
В списъка е посочено, че лицата са собствен персонал.
Към списъка е приложен документ, в който участникът е посочил, за всяко от лицата,
образование, професионална квалификация и професионален опит, както и съответната
информация за удостоверяване на изискванията на възложителя, посочени в т. 14.1 от
Указания за подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка.
Въз основа на информацията от списъка по образец О7 и приложенията към него, лица №
1-4 вкл. от списъка отговарят на изискванията на възложителя, посочени в т. 14.1 от
Указания за подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка,
тъй като същите притежават валидни удостоверения и сертификати, както следва:
 Придобита трета (за лица № 3 и 4 от списъка) и четвърта (за лица № 1 и 2 от
списъка) квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“;
 Сертификат за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на
хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка на херметичност
съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006;
 Свидетелство съгласно Наредба № 7/11.10.2002г за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.
Предвид изложеното, с лица № 1-4 вкл. от списъка, участникът отговаря на минималното
изискване за технически възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал.
2, т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, посочено в т. 14.1 от Указания за
подготовка на офертата и т. III.2.3) от обявлението за обществената поръчка.
4.4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец О16), в който са
посочени 5 изпълнени доставки на климатична техника, на които е извършен и монтаж.
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Към списъка са приложени удостоверения, издадени от получателите, посочени в списъка,
потвърждаващи извършването на доставките и дейностите.
В списъка е посочена информация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и изискванията на
възложителя от документацията за участие в процедурата.
Предвид информацията, посочена в списъка по образец О16 и приложените удостоверения,
изпълнените доставки попадат в дефиницията на възложителя за „доставки, които са
сходни с предмета на обществената поръчка“ и в тази връзка участникът отговаря на
минималното изискване за технически възможности, поставено от възложителя на
основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочено в
раздел III.2.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 14.2. от Указания за
подготовка на офертата.
4.5. Декларации по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец О4) от Теменужка Кръстева. От
декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на
участника.
4.6. Декларация (образец О5) от участника за видове работи от предмета на поръчката,
които ще предложи на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да ползва
подизпълнители.
4.7. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
4.8. Декларация (образец О9) от участника по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
4.9. Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата - 120 дни от крайния срок за
получаване на оферти, което покрива минималния срок, през който участникът следва да е
обвързан от офертата.
4.10. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец О17).
Въз основа на представените документи и информация в плик № 1, комисията с
единодушно решение прие, че участникът отговаря на критериите за подбор, включващи
минималните изисквания за технически възможности и изискванията, поставени от
възложителя в документацията за участие в процедурата.
II. Срок и условия за представяне на допълнителни документи, с оглед установените от
комисията липсващи документи и несъответствия с критериите за подбор от участниците:
Допълнителните документи се представят и входират от участниците в деловодството на
„Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров”
№ 66, в срок от пет работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден
от срока) от датата на получаване на настоящия протокол.
Допълнителните документи по чл. 68, ал. 9 от ЗОП следва да бъдат представени в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т. 25 от Указания за подготовка
на офертата, а именно: в запечатан плик от участника лично или от упълномощен от него
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска
служба. Върху плика участникът посочва следните означения: „Допълнително представяне
на документи“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с изписано
наименованието на поръчката, идентификационния й номер, даден от възложителя,
наименование на участника.
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Ако участниците изпращат документи чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на плика с
допълнителните документи е за участника.
Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на пликовете с документите на
адреса и в срока, определен в настоящия протокол. Участниците не могат да искат от
комисията съдействия като: освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
В случай, че документи за участник, не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в
процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
офертата на участника за отстраняване от процедурата.
Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички
членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без
забележки и изразени особени мнения.
Настоящият протокол, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, се изпраща на участниците в
процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача.

Председател:

членове:

Христо Владимиров

Юлиана Динева
Надя Стойкова
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