ПРОТОКОЛ№1
на комисия, назначена със Заповед № РД-09-96/17.07.2019г. на Директора на РЗОК
Стара Загора, със задача да разгледа и оцени получените оферти и класира участниците в
процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК –
Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях“, открита с Решение № РД-15-6/12.06.2020г. на Директора на РЗОК
Стара Загора и обявлене, публикувано в РОП с № 983126 от 12.06.2020г., с уникален номер в
Регистъра за обществените поръчки 00207-2020-0057.
В изпълнение на поставената с горепосочената Заповед задача, на 21.07.2020 г. от 11:30
часа, в сградата на РЗОК Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 54А, ет. 2, стая 204, се
събра комисия в следния състав:
Председател:
Искра заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 – гл. юрисконсулт в сектор
„Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ“ (БПДОЗЗОЛ) към отдел ФАПОД в РЗОК
Стара Загора
Членове:
1. Ваньо заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 – гл. специалист в сектор
„ДКИДПАМЕ“ към отдел „ДКИИМДПА“ в РЗОК Стара Загора;
2. Татяна заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 – ст. експерт в сектор
“Счетоводство, човешки ресурси и административно-стопанска дейност” (СЧРАСД) към
отдел ФАПОД в РЗОК Стара Загора.
Председателят на комисията откри заседанието, като запозна членовете на комисията с
реда за работа на комисията, съобразно разпоредбите на раздел VII и VIII от глава пета от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и с приемопредавателния протокол за получените оферти в настоящата обществена поръчка, видно от
който в деловодството на РЗОК Стара Загора, в определения срок за получаване на оферти –
20.07.2020 г. до 17:00 часа, е постъпила една оферта, както следва:
1.Оферта с вх.№ 70-00-112 от 20.07.2020г., подадена в 10:53 часа от
„ДАВИТ ЕК“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр.София, бул.“Св. Климент Охридски“ №
65, тел. заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679
След обявяване на списъка с постъпилите оферти, в съответствие с изискването на
чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата
по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
I. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП Председателят на
комисията пристъпи към отваряне на офертата и обявяване на нейното съдържание:
Офертата на „ДАВИТ ЕК“ ЕООД е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с
ненарушена цялост, надписана съгласно указанията на възложителя. Председателят на
комисията отвори опаковката и оповести, че тя съдържа:
1. Опис на представените документи – (Образец № 1 към документацията);
2. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид на
оптичен носител на „Давит ЕК“ ЕООД (Образец № 2 към документацията);
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3. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид на
оптичен носител на „Койчо сервиз“ ЕООД (Образец № 2 към документацията);
4. Техническо предложение (Образец № 3 към документацията);
5. Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка – в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който бе подписан от
тримата членове на комисията
Тримата членова на комисията подписаха техническото предложение на участника.
С извършването на описаните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи в 12:00 ч. на 21.07.2020г.
С докладна записка председетелят на комисията е уведомил Възложителя, че поради
обективни обстоятелства Ваньо заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 – гл. специалист
в сектор „ДКИДПАМЕ“ към отдел „ДКИИМДПА“ в РЗОК Стара Загора, не може да
изпълнява задълженията си като член на комисията. В тази връзка, със Заповед № РД-0998/29.07.2020г. на Директора на РЗОК Стара Загора, за член на комисията на мястото на
Ваньо заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 е определена Радослава заличено на осн.
чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 – мл. експерт в отдел „ИД“ в РЗОК Стара Загора.
На 29.07.2020г. в в сградата на РЗОК Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 54А, ет.
2, стая 204, се събра комисия в следния състав:
Председател:
Искра заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 – гл. юрисконсулт в сектор
„Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗЗОЛ“ (БПДОЗЗОЛ) към отдел ФАПОД в РЗОК
Стара Загора
Членове:
1. Радослава заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 – мл. експерт в отдел „ИД“ в
РЗОК Стара Загора;
2. Татяна заличено на осн. чл.4,т.1 от Р-т ЕС/2016/679 – ст. експерт в сектор
“Счетоводство, човешки ресурси и административно-стопанска дейност” (СЧРАСД) към
отдел ФАПОД в РЗОК Стара Загора.
Новоназначеният член на комисията се запозна с приемо-предавателния протокол, в
който е отразена получената оферта за участие в обществената поръчка, след което лицето
подписа декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Новоназваченият член на комисията се запозна с извършената до момента работа от
комисията, след което комисията, в обновен състав, продължи работа по разглеждане на
подадената оферта.
II. В закрито заседание Комисията извърши подробен преглед и проверка на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, в резултат на което
бе установено следното:
1. Представеният в офертата еЕЕДОП от „ДАВИТ ЕК“ ЕООД е подписан с
електронни подписи от управителя и от едноличния собственик на капитала на дружеството,
съгласно регистрацията му в търговския регистър, за което от комисията беше извършена
служебна проверка.
1.1. Попълнена е информация за икономическия оператор.
1.2. Посочено е, че участникът няма да участва в процедурата заедно с други
икономически оператори, няма да използва подизпълнители.
1.3. Участникът в част II, раздел В „Информация относно използването капацитета на
други субекти“ е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, за което в офертата на участника е представен
отделен еЕЕДОП.
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1.4. Участникът е декларирал, че не са налице основанията за отстраняване по чл. 54,
ал. 1 от ЗОП, както и специфичните национални основания за отстраняване.
1.5. В поле „Образователна и професионална квалификация“ от част IV, раздел В
„Технически и професионални способности“ участникът е представил информация за
персонала, които ще изпълнява поръчката, като е посочил имената и професионалната
компетентност на 2 /две/ лица, както и номера на документи /дипломи/ .
1.6. В поле „Инструменти, съоръжения и техническо оборудване“ от част IV, раздел В
„Технически и професионални способности“ участникът е посочил, че КОЙЧО СЕРВИЗ
ЕООД разполага със собствена сервизна база на територията на гр. Стара Загора, с обособени
сектори, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.
Посочил е още, че техническото оборудване на сервизната база включва следните
инструменти, съоръжения и техническо оборудване: - Стенд за регулиране на преден мост с
писмен рапорт за състоянието на ходовата част; - Стенд за електронна компютърна
диагностика; - Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми; - Подемник за ремонт на
ходовата част.
Съгласно т. 3.3. от раздел II от документацията на обществената поръчка, както и
съгласно т. 1.3. от раздел III от обявлението за поръчката: „За удостоверяване съответствието
си с изискването да разполагат с минимум 1 /една/ собствена или наета сервизна база на
територията на гр. Стара Загора или до 15 км. от рамките на град Стара Загора, участниците
попълват част IV, буква „В“, поле 2 в ЕЕДОП, където представят информация за осигурените
сервизни бази с посочен адрес, лице за контакт, телефон, факс, e-mail, както и инструменти,
съоръжения и техническо оборудване които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
С оглед на гореизложеното, 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
връзка с чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП комисията единодушно реши да изиска от участника
„ДАВИТ ЕК“ ЕООД в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да
представи на комисията:
- нов еЕЕДОП съдържащ променена и/или допълнена информация по отношение на
част IV, буква „В“ „Критерии за подбор“ като посочи адрес, лице за контакт, телефон, факс, email на сервизната база на територията на град Стара Загора, с която разполага.
2. Представеният в офертата на „ДАВИТ ЕК“ ЕООД еЕЕДОП от „КОЙЧО СЕРВИЗ“
ЕООД, посочен от участника като трето лице, на чийто капацитет същия се позовава за да
изпълни критериите за подбор, е подписан с електронен подпис от управителя и едноличен
собственик на капитала на дружеството, съгласно регистрацията му в търговския регистър, за
което от комисията беше извършена служебна проверка.
2.1. В част II, раздел А от еЕЕДОП, третото лице е декларирало, че ще участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, като е посочило, че на основание чл. 65,
ал. 3 от ЗОП, съгласно сключено споразумение за партньорство, фирмата предоставя
автосервизната база, като съвкупност от помещение, ремонтно-диагностична техника и нает
персонал на „Давит ЕК“ ЕООД за целите на изпълнението на автосервизни услуги по
поддръжка и ремонт на автомобилна техника.
2.2. В част II, раздел Б от еЕЕДОП, третото лице е попълнило информация за
представителите на икономическия оператор.
2.3. В част III от еЕЕДОП третото лице е декларирало, че не са налице основанията за
отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и специфичните национални основания за
отстраняване.
При разглеждането и съпоставянето на представените еЕЕДОП от „ДАВИТ ЕК“ ЕООД
и „КОЙЧО СЕРВИЗ“ ЕООД за комисията става ясно, че по отношение изпълнението на
критериите за подбор свързани с техническите и професионални способности, участникът се
позовава на капацитета на трето лице.
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Разпоредбите на чл. 65, ал. 1 и от ЗОП дава тази възможност на участника. Според
разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от ЗОП в този случай участникът трябва да може да докаже че ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица
задължения.
Посоченото в еЕЕДОП на „КОЙЧО СЕРВИЗ“ ЕООД „сключено споразумение за
партньорство на основание чл.65, ал. 3 от ЗОП“ не дава достатъчна яснота дали участникът
ще разполага с ресурсите на третото лице през цялото време на изпълнение на поръчката,
както и за поетите от същото задължения.
В тази връзка, и на основание чл. 65, ал. 3 във връзка с чл. 67, ал. 5 и чл. 54, ал. 9 от
ЗОП комисията единодушно реши да изиска от участника „ДАВИТ ЕК“ ЕООД в срок до 5
работни дни от получаването на настоящия протокол да представи на комисията цитираното
в еЕЕДОП „Споразумение за партньорство“, евентуално и други документи доказващи
поетите от третото лице задължения.
III. Участникът следва да представи допълнителните документи/информация в указания срок
в Деловодството на РЗОК Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман №
54 А.
Допълнителните документи/информация се представят в запечатана опаковка с посочени
наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес, наименованието на поръчката, както и надпис: „Допълнителни документи
по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП“
Ако участникът изпраща посочените в протокола документи чрез препоръчана поща
или курирерска 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. 177 и чл. 104, ал. 6 от ЗОП,
председателя на комисията се ангажира да изпрати настоящия протокол на участника в деня
на публикуването му в профила на купувача.
Дата на съставяне на настоящия протокол: 29.07.2020г.
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
Председател: Искра заличено на осн. чл.4,т.1 от
Р-т ЕС/2016/679
Членове: 1. Радослава заличено на осн. чл.4,т.1
от Р-т ЕС/2016/679
2. Татяна заличено на осн. чл.4,т.1 от
Р-т ЕС/2016/679
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