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П Р О Т О К О Л  №1

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в публично състезание с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на 
опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 -7/19.02.2018 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0002.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-157/14.03.2018 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:
Председател: Владимир Вълков - юрисконсулт
Членове: 1. м.с. Катя Димова - главна мед. сестра

2. д-р. Светлана Лалова -  н-к сектор „ЕБХЦС”
3. Диана Бойчева - санитарен инспектор
4. Даниела Минчева - АС в сектор ДДП

На 14.03.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:

1. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС -
оферта № 1/13.03.18 г. - 12:00 ч.
2. ’’Евро Инпекс” Е О О Д -оферта № 2/13.03.18г. - 14:30 ч.
3. ДЗЗД „Трансмедико 2”- оферта№ 3/13.03.18г. - 16:15 ч.
4. „Огоста 2017” ООД -  оферта № 4/13.03.18г. - 16:20 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха г-н Велислав Михайлов -  управител на ДЗЗД 
„Трансшедико 2” и упълномощените представители г-н Антон Маджаров на ПУДООС, г-жа 
Александра Петрова на „Огоста 2017” ООД и г-жа Ана Божилова на ’’Евро Инпекс” ЕООД.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 
в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок 
за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически предложения и 
отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, съобразно обособените
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позиции, за които се участва, след което трима от нейните членове подписаха пликовете е 
надпис “Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 
2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Техническата спецификация се състои от 2 обособени позиции. Всеки участник има право да 
представи оферта за една или и за двете обособени позиции. Отделните обособени позиции 
съдържат опасен отпадък от различни кодове както следва:

Обособена позиция № 1 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл.21, ал.1 от 
Наредба №1/09.02.2015 г.“ - опасни отпадъци с кодове 180103 и 180104;
Обособена позиция № 2 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал.2 от 
Наредба №1/09.02.2015 г.“ - опасни отпадъци с кодове 180101,180102,180106 и 180108;

Оферирането по всички кодове, включени в обособената позиция е задължително. Не се допуска 
представяне на оферти за част от кодовете опасен отпадък.

1. Офертата на участника Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда - ПУДООС е за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника за обособена позиция № 1 
съответстват на приложения опис. Участника ще използва капацитета на други субекти, за да 
изпълни критериите за подбор в частта наличие на лицензиран консултант отговарящ за 
безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация. Представени са два документа ЕЕДОП на Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда -  ПУДООС и Елисавета Митева. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на представения Единен 
европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП на ПУДООС както следва:

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” са непълни, тъй като не са 
посочени за всички лица, в съответствие с чл. 40 ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 9 от ППЗОП във 
връзка с Елава втора, чл. 6, т. 1 и т. 2 от “Правилник за устройството и дейността на ПУДООС”

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 16 - „Само за обществени поръчки за доставки и 
обществени поръчки за услуги” са непълни, тъй като не са посочени обемите (килограми) на 
изпълнените услуги сходни с предмета на поръчката.

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 9 - „Следните инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора” са непълни - посочени 
са четири транспортни средства, които ще се използват за превоз на опасни товари но не е 
деклариран капацитет (не по-малко от 12 контейнера от 240 л.) за две от транспортните 
средства.
В офертата на участника липсва „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относно правно-организационната форма, под която 
участникът осъществява дейността си” за Предприятие за управление на дейностите по опазване 
на околната среда -  ПУДООС.



На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи за обособена позиция № 1 нов ЕЕДОП на 
ПУДООС с пълни данни както следва:

- да бъдат вписани лицата, в съответствие с чл. 40 ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 9 от ППЗОП 
във връзка с Глава втора, чл. 6, т. 1 и т. 2 от “Правилник за устройството и дейността на 
ПУДООС” в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б “Информация за 
представителите на икономическия оператор”;

- да бъдат декларирани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 16. „Само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за услуги” относно обемите (килограми) на изпълнените услуги 
сходни с предмета на поръчката.

- да бъдат декларирани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 9. „Следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора” относно 
капацитета (не по-малко от 12 контейнера от 240 л) за две от транспортните средства, които ще 
се използват за превоз на опасни товари.

Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан от представителя и членовете на управителния 
съвет. В случай, че е налице необходимост от защита на личните данни или различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на част от лицата, на основание чл. 41, ал.1 от 
ППЗОП, за информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва 
да попълнят и подпишат отделен ЕЕДОП.

- „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, 
както и информация относво правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си” за Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда -  ПУДООС.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника за обособена позиция № 2 
съответстват на приложения опис. Участника ще използва капацитета на други субекти, за да 
изпълни критериите за подбор в частта наличие на лицензиран консултант отговарящ за 
безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация. Представени са два документа ЕЕДОП на Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда -  ПУДООС и Елисавета Митева. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на представения Единен 
европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП на ПУДООС както следва:

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” са непълни, тъй като не са 
посочени за всички лица, в съответствие с чл. 40 ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 9 от ППЗОП във 
връзка с Глава втора, чл. 6, т. 1 и т. 2 от “Правилник за устройството и дейността”

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 16 - „Само за обществени поръчки за доставки и 
обществени поръчки за услуги” са непълни, тъй като не са посочени обемите (килограми) на 
изпълнените услуги сходни с предмета на поръчката.

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 9 - „Следните инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора” са непълни - посочени 
са четири транспортни средства, които ще се използват за превоз на опасни товари, но не е 
деклариран капацитет (не по-малко от 12 контейнера от 240 л.) за две от транспортните 
средства.
В офертата на участника липсва „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относво правно-организационната форма, под която 
участникът осъществява дейността си” за Предприятие за управление на дейностите по опазване 
на околната среда -  ПУДООС.



На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи за обособена позиция № 2 нов ЕЕДОП на 
ПУДООС с пълни данни както следва:

- да бъдат вписани лицата, в съответствие с чл. 40 ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 9 от ППЗОП 
във връзка с Глава втора, чл. 6, т. 1 и т. 2 от “Правилник за устройството и дейността на 
ПУДООС” в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б “Информация за 
представителите на икономическия оператор”;

- да бъдат декларирани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 16. „Само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за услуги” относно обемите (килограми) на изпълнените услуги 
сходни с предмета на поръчката.

- да бъдат декларирани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 9. „Следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора” относно 
капацитета (не по-малко от 12 контейнера от 240 л) за две от транспортните средства, които ще 
се използват за превоз на опасни товари.
Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан от представителя и членовете на управителния съвет. В 
случай, че е налице необходимост от защита на личните данни или различие в обстоятелствата, 
свързани с личното състояние на част от лицата, на основание чл. 41, ал.1 от ППЗОП, за 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва да 
попълнят и подпишат отделен ЕЕДОП.

- „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, 
както и информация относво правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си” за Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда -  ПУДООС.

2. Офертата на участника ’’Евро Инпекс” ЕООД е за обособена позиция № 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения опис. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са редовни.
В офертата на участника липсва „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относво правно-организационната форма, под която 
участникът осъществява дейността си”.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’Евро Инпекс” ЕООД следва да представи “Списък на всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относво 
правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си.”

3. Офертата на участника ДЗЗД „Трансмедико 2” е за обособена позиция № 1.
Дружество е регистрирано по ЗЗД и е със съдружници „БМТ Консулт” ООД и „Трансмедико” 
ЕООД и управител г-н Велислав Михайлов.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника за обособена позиция № 1 
съответстват на приложения опис. Представени са три документа ЕЕДОП на ДЗЗД 
„Трансмедико 2”, „БМТ Консулт” ООД и „Трансмедико” ЕООД. Представените документи 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, са редовни, с изключение на следните документи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП на ДЗЗД „Трансмедико 2” 
както следва:

- Данните, посочени в Част I: „Информация за процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и за възлагащия орган или възложителя” не се съотносими към Възложителя - УМБАЛ 
„Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД”. Данните посочени в „Препратка към публикация на 
национално равнище” и „Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 
възложителя” касаят друг Възложител.



- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица А 
„Информация за икономическия оператор -  обособени позиции” не са попълнени.

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” са неточни, тъй като не е 
вписано само лицето, представляващо участника, в съответствие с чл. 40 от ППЗОП -  Велислав 
Михайлов.
Дружество е регистрирано по ЗЗД на 26.02.2018 г. и данни в Част IV: „Критерии за подбор” 
не следва да бъдат попълвани.
В офертата на участника липсва „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 
и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относво правно-организационната форма, под която 
участникът осъществява дейността си” за ДЗЗД „Трансмедико 2”.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП на „БМТ Консулт” ООД 
както следва:

- Данните, посочени в Част I: „Информация за процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и за възлагащия орган или възложителя” не се съотносими към Възложителя - УМБАЛ 
„Царица Иоанна -  ИСУЛ” ЕАД”. Данните посочени в „Препратка към публикация на 
национално равнище” и „Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 
възложителя” касаят друг Възложител.

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица А 
„Информация за икономическия оператор -  обособени позиции” не са попълнени.

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 16. „Само за обществени поръчки за доставки и обществени 
поръчки за услуги” са непълни, тъй като не са посочени обемите (килограми) на изпълнените 
услуги сходни с предмета на поръчката.

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 9 - „Следните инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора” са непълни - посочени 
са единадесет транспортни средства, които ще се използват за превоз на опасни товари но не е 
деклариран капацитет (не по-малко от 12 контейнера от 240 л.) за две от транспортните 
средства.

3. Единен европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП на „Трансмедико” ЕООД 
както следва:

- Данните, посочени в Част I: „Информация за процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и за възлагащия орган или възложителя” не се съотносими към Възложителя - УМБАЛ 
„Царица Иоанна -  ИСУЛ” ЕАД”. Данните посочени в „Референтен номер на досието, определен 
от възлагащия орган или възложителя” касаят друг Възложител.

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица А 
„Информация за икономическия оператор -  Икономическият оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори” е посочен отговор 
„НЕ”, Така декларираната информация е противоречива.

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица А 
„Информация за икономическия оператор -  обособени позиции” не са попълнени.

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица В 
„Информация относно използването на капацитета на други субекти” не са попълнени.

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 16. „Само за обществени поръчки за доставки и обществени 
поръчки за услуги” са непълни, тъй като не са посочени обемите (килограми) на изпълнените 
услуги сходни с предмета на поръчката.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи за нови ЕЕДОП както следва:
1. ДЗЗД „Трансмедико 2” както следва:

- Коректно посочени данни в Част I: „Информация за процедурата за възлагане на 
обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя” в „Препратка към публикация на



национално равнище’’ и „Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 
възложителя”

- да бъдат вписани данните изискуеми в Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, таблица А „Информация за икономическия оператор -  обособени позиции”.

- Коректно посочени данни в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица 
Б “Информация за представителите на икономическия оператор”
Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан от представителя.

- Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, 
както и информация относво правно-организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си за ДЗЗД „Трансмедико 2”.

2. „БМТ Консулт” ООД както следва:
- Коректно посочени данни в Част I: „Информация за процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя” в „Препратка към публикация на 
национално равнище” и „Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или 
възложителя”

- да бъдат вписани данните изискуеми в Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, таблица А „Информация за икономическия оператор -  обособени позиции”.

- да бъдат декларирани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 16. „Само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за услуги” относно обемите (килограми) на изпълнените услуги 
сходни е предмета на поръчката

- да бъдат декларирани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 9. „Следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора” относно 
капацитета (не по-малко от 12 контейнера от 240 л) за две от транспортните средства, които ще 
се използват за превоз на опасни товари.
Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан и от двамата прадставители. В случай, че е налице 
необходимост от защита на личните данни или различие в обстоятелствата, свързани е личното 
състояние на част от лицата, на основание чл. 41, ал.1 от ППЗОП, за информацията относно 
изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва да попълнят и подпишат отделен 
ЕЕДОП.

3. „Трансмедико” ЕООД както следва:
- Коректно посочени данни в Част I: „Информация за процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя” в „Референтен номер на досието, 
определен от възлагащия орган или възложителя”.

- Коректно посочени данни в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица 
А „Информация за икономическия оператор -  Икономическият оператор участва ли в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори”.

- да бъдат вписани данните изискуеми в Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, таблица А „Информация за икономическия оператор -  обособени позиции”.

- да бъдат вписани данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, таблица В „Информация относно използването на капацитета на други субекти”.

- да бъдат декларирани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 16. „Само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за услуги” относно обемите (килограми) на изпълнените услуги 
сходни с предмета на поръчката
Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан от представителя.

4. Офертата на участника „Огоста 2017” ООД е за обособена позиция № 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника за обособена позиция № 1 
съответстват на приложения опис. Представени са два документа ЕЕДОП на „Огоста 2017” 
ООД и “Еко Инвест БГ Сервиз” ЕООД. Представените документи за съответствие е 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са 
редовни, е изключение на следните документи:



1. Единен европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП на „Огоста 2017” ООД както 
следва:

- в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица А „Информация за 
икономическия оператор” е посочен отговор „ДА”, Ако отговора е „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, 
отговорник за конкретни задачи...): отговора е „Трето лице”. Така декларираната информация е 
противоречива. В ЕЕДОП под номер 13 е направено разяснение относно попълването на полето 
- „По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни”.

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” са неточни, тъй като не са 
посочени за лицата, представляващи участника, в съответствие с чл. 40 от ППЗОП -  Димитър 
Попов и Вилма Спасова.

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 16. „Само за обществени поръчки за доставки и обществени 
поръчки за услуги” не са попълнени, като не са посочени и обемите (килограми) на изпълнените 
услуги сходни с предмета на поръчката.

- Данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В „Технически и 
професионални способности”, точка 9. „Следните инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора” са непълни - посочени 
са две транспортни средства, които ще се използват за превоз на опасни товари но не е 
деклариран капацитет (не по-малко от 12 контейнера от 240 л.) за тях, не е декларирано и 
наличие на 35 броя оборотни пластмасови контейнери за съхранение на отпадъците с 
вместимост 240 л.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП на “Еко Инвест БГ Сервиз” 
ЕООД както следва:

- в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица А „Информация за 
икономическия оператор” е посочен отговор „ДА”, Ако отговора е „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, 
отговорник за конкретни задачи...): отговора е „Подизпълнител”. Така декларираната 
информация е противоречива. В ЕЕДОП под номер 13 е направено разяснение относно 
попълването на полето - „По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие 
или други подобни”.

В същият раздел на приложения Единен европейски документ за обществени поръчки -  ЕЕДОП 
„Огоста 2017” ООД определя “Еко Инвест БГ Сервиз” ЕООД като „трето лице”. Приложена 
е „Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.З от ЗОП” от “Еко Инвест БГ Сервиз” 
ЕООД
Определянето на “Еко Инвест БГ Сервиз” ЕООД като „Трето лице” или като „Подизпълнител" е 
от съществено значение относно часта на ЕЕДОП която следва да бъдат попълнена от Еко 
Инвест БГ Сервиз” ЕООД.

- Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” не са посочени лицата, 
представляващи участника, в съответствие с чл. 40 от ППЗОП -  Борис Гроздев.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нови ЕЕДОП както следва:
1. „Огоста 2017” ООД както следва:

- коректно попълнени данни в Част II: “Информация за икономическия оператор”, 
таблица А „Информация за икономическия оператор”

- да бъдат посочени данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 16. „Само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за услуги”



- да бъдат декларирани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности”, точка 9. „Следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора” относно 
капацитета (не по-малко от 12 контейнера от 240 л) за две от транспортните средства, които ще 
се използват за превоз на опасни товари и наличие на 35 броя оборотни пластмасови контейнери 
за съхранение на отпадъците с вместимост 240 л.
Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан и от двамата представители.
В случай, че е налице необходимост от защита на личните данни или различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на част от лицата, на основание чл. 41, ал.1 от 
ППЗОП, за информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва 
да попълнят и подпишат отделен ЕЕДОП.

2, “Еко Инвест БГ Сервиз” ЕООД както следва:
- коректно попълнени данни в Част II: “Информация за икономическия оператор”, 

таблица А „Информация за икономическия оператор” в качеството на „Трето лице” или 
„Подизпълнител” ще участва в процедурата.

- да бъдат вписани данните на лицето, в съответствие с чл. 40 от ППЗОП изискуеми в 
Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите 
на икономическия оператор”.

- да бъдат вписани данните, изискуеми в Част IV: “Критерии за подбор”, таблица В 
„Технически и професионални способности” -  само в частите където е приложимо в зависимост 
от това дали се участва като „Трето лице” или „Подизпълнител”.

- В случай че “Еко Инвест БГ Сервиз” ЕООД ще участва като трето лице в процедурата 
следва отново да представи „Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.З от ЗОП”- в 
оригинал с положен саморъчен подпис на представителя и печат на дружеството. Комисията 
повторно няма да приеме за разглеждане декларация за съгласие от трето лице, чийто 
реквизити (подпис и печат) са сканирани.

Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан от представителя- Борис Гроздев в оригинал с 
положен саморъчен подпис и печат на дружеството. Комисията повторно няма да приеме за 
разглеждане ЕЕДОП чийто реквизити (подпис и печат) са сканирани.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Протоколът е подписан 
от председателя и членовете на комисията на ... //.Д ..2018 г.
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