ПРОТОКОЛ № 1
На комисия, назначена със Заповед № РД-09-95/17.07.2020 год. на директора на РЗОК
Стара Загора със задача да разгледа и оцени офертите, и да класира участниците в процедура
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно
сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и
сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на
резервни части“, открита с Решение №-15-4/12.06.2020г. на Директора на РЗОК Стара Загора
и обявление, публикувано в РОП с № 983088 от 12.06.2020г., с уникален номер в РОП: 002072020-0054.
В изпълнение на поставената с горецитираната заповед на директора на РЗОК Стара
Загора на 21.07.2020 г. в 11.00ч. в сградата на РЗОК Стара Загора, ул.“Цар Иван Шишман
54А“ се събра комисия в състав:
Председател:
1.Биляна заличено на осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679– ст.юрисконсулт в
отдел ФАПОД в РЗОК Стара Загора;
Членове:
1. Петя заличено на осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679- ст.експерт в сектор
СЧРАСД към отдел ФАПОД в РЗОК Стара Загора
2.Радослава заличено на осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679– мл.експерт в отдел
ИД в РЗОК Стара Загора.
На публичното заседание на комисията не присъства представител на участникът.
Председателят на Комисията откри заседанието като запозна членовете й с реда на
работа на комисията съобразно глава пета от ППЗОП и с протокола за получените оферти в
настоящата обществена поръчка, видно от който в деловодството на РЗОК Стара Загора в
определения срок за получаване на оферти – 20.07.2020г., 17.00 часа е постъпила една оферта,
както следва:
1.Оферта с вх.№ 70-00-111 от 17.07.2020г., подадена в 11.48 часа от
„ХАЕР КЛИМА“ ООД с адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, ул. Кн.Александър
Батенберг, № 5, тел.: , email: заличено на осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679
След обявяване на списъка с участниците в процедурата за възлагане на обществената
поръчка, всички членове на комисията подписаха в съответствие с изискването на чл.51, ал.8
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ декларации за
обстоятелствата по чл.103,ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертата и обявяване на
нейното съдържание:
Офертата на „ХАЕР КЛИМА“ ООД е подадена в запечатана, непрозрачна и с
ненарушена цялост опаковка, надписана съгласно указанията на възложителя. Председателят
на комисията отвори опаковката и оповести, че тя съдържа:
1. Опис на представените документи, изготвен съгласно Образец № 1 към
документацията, подписан от управителя.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) в електронен вид
на оптичен носител на „ХАЕР КЛИМА“ ООД – Образец № 2.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3 към
документацията, подписано от управителя.
4. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 ППЗОП, пликът с надпис „Предлагани
ценови параметри“ и Техническото предложение бяха подписани от двамата членове и
председателя на комисията.

5. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари –
Образец № 5 към документацията, подписано от управителя.
6. Списък на персонала за изпълнение на дейностите по обществената поръчка –
Образец № 6 към документацията, подписано от управителя.
7. Декларация за осигурена сервизна база за извършване на следгаранционно
обслужване на сградна климатична инсталация и климатици и за осигурено техническо
оборудване - Образец № 7 към документацията, подписано от управителя.
8. Приложение № 2 към документацията – Проект на договор;
9. Свидетелство за съдимост на Керанка Иванова Йорданова и на Христо Кирилов
Йорданов – заверени копия;
10. Удостоверения от НАП за липса на задължения на ХАЕР КЛИМА ООД– заверени
копия;
11.Лиценз за инсталация и сервиз на климатична техника № ISV10771 – заверено
копие;
12.Сертификат № 3210/28.12.2015г., издаден от ББК – Машиностроене – заверено
копие;
След като приключи с горепосочените публични действия заседанието беше закрито в
11.10 часа. Комисията продължи по-нататъшната си работа в закрити заседания съгласно
графика определен от нейния председател.
ІІ. В закрити заседания комисията извърши подробен преглед и проверка на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор на участника, съгласно разпоредбата на чл.54, ал.7 от
ПППЗОП, в резултат на което констатира следното:
1.От извършената служебна спрвка в търговския регистър се установи, че участникът
се управлява от двама управители заедно и поотделно. Представеният в офертата еЕЕДОП от
„ХАЕР КЛИМА“ ООД е подписан с електронен подпис от единия от управителите –
заличено на осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679
1.1 Информацията за икономическия оператор в част ІІ, раздел „А“ от еЕЕДОП е
коректно попълнена. В нея е посочено, че участникът няма да участва в процедурата заедно с
други икономически оператори.
В част ІІ, раздел „Б“ „Информация за представителите на икономическия оператор“ са
попълнени данните само за единия от управителите на „ХАЕР КЛИМА“ ООД – заличено на
осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679
Съгласно чл.41, ал.1 от ППЗОП „Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от
едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл.
55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че
подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по
отношение на останалите задължени лица“.
В тази връзка комисията счита, че е налице непълнота на информацията в част ІІ,
раздел „Б“ от еЕЕДОП, която следва да се отстрани като се попълнят данните за втория
управител на дружеството, както и че следва да се представи декларация по чл.41, ал.1 от
ППЗОП.
В част ІІ, раздел „В“ е посочено, че участникът няма да използва капацитета на други
стопански субекти за изпълнение критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
1.2.В част ІІІ, раздели „А“, „Б“,“В“ и „Г“ от еЕЕДОП участникът е декларирал, че не са
налице основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, както и специфични национални
основания за отстраняване.
1.3.По отношение на критериите за подбор в част ІV, раздел „В“ на еЕЕДОП
„Технически и професионални способности“ участникът не е представил информация за
персонала, който ще изпълнява поръчката и/или за членовете на ръководния състав, които ще
отговарят за изпълнение на поръчката.

Съгласно т. 3.3.1 от раздел II от документацията на обществената поръчка за
удостоверяване съответствието си с изискването за наличие на персонал и/или с ръководен
състав с професионална компетентност по предмета на поръчката участниците попълват част
IV, буква „В“ в ЕЕДОП, където представят информация за персонала, който ще изпълнява
поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнение на
поръчката, като посочват имената и професионалната компетентност на лицата.
По отношение на изискването на възложителя за осигуряване на сервизна база и в част
ІV, раздел „В“ на еЕЕДОП участникът е описал техническото оборудване с което разполага,
но не е посочил адрес на сервизната база и контакти (телефон, факс, е-mail).
Съгласно т. 3.3.2 от раздел II от документацията на обществената поръчка за
удостоверяване съответствието си с изискването за налична сервизна база и необходимо
техническо оборудване участниците попълват информацията в част IV, буква “В“ в ЕЕДОП,
където представят информация за осигурената сервизна база с посочен адрес и контакти
(телефон, факс, e-mail).
В тази връзка, комисията счита, че е налице непълнота на представената информация
по отношение на критериите за подбор.
Във връзка с горните констатации и на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП във вр.с
чл.104, ал.4 и ал.6 от ЗОП и чл.67, ал.5 от ЗОП комисията единодушно реши да изиска от
участника „ХАЕР КЛИМА“ ООД в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи:
1. Нов еЕЕДОП, съдържащ допълнена информация, както следва:
- в част ІІ, раздел „Б“ „Информация за представителите на икономическия оператор“
да се допълнят данните и на втория управител на дружеството – заличено на осн-е чл.4, т.1 от
Регламент ЕС/2016/679
- в част ІV, раздел „В“ да се попълни информация за персонала, който ще изпълнява
поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнение на
поръчката, с посочване на имената и професионалната компетентност на лицата.
- в част ІV, раздел „В“ да се допълни адресът на сервизната база и контакти (телефон,
факс, е-mail).
2. Предвид на това, че представения еЕЕДОП е подписан само от единия от
управителите следва да се представи декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП от лицето, което е
подписало еЕЕДОП.
Допълнените документи/информация се представят на комисията в запечатана
опаковка с посочено наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката, както и надпис:
„Допълнителни документи по чл.54, ал.9 от ППЗОП“.
Участникът трябва да представи допълнителните документи/информация в указания
срок в деловодството на РЗОК Стара Загора, на адрес: гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман
№ 54А.
Ако участникът изпраща посочените в протокола документи чрез препоръчана поща
или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай същият следва да
изпрати документите по начин, обезпечаващ пристигането им на посочения по-горе адрес
преди изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП.
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП във вр. с чл.104, ал.4 и ал.6 от ЗОП председателят
на комисията се ангажира да изпрати настоящия протокол на участникът в деня на
публикуването му в профила на купувача.
Дата на съставяне на протокола: 29.07.2020г.
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
Председател: Биляна заличено на осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679
Членове: 1. Петя заличено на осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679
2. Радослава заличено на осн-е чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016/679

