РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1А

o r работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-7/25.01.2019 г. на главния секретар
на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с
чедмст: .. Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020"
В периода 28 януари - 15 февруари 2019 г., Комисията продължи своята работа, като
разгледа документите по чл. 39. ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
лнчното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в следния състав:
Председател: Десислава Николова - държавен експерт в дирекция ..Координация на
програми и проекти" и
членове:
1. Илия Йорданов - главен експерт в дирекция „Правна";
2. Мая Тодорова - старши експерт в дирекция „Координация на програми и проекти"
3. Ангелина Занова - главен експерт в дирекция ..Финанси";
4. Галина Вълчева - главен експерт в дирекция ..Стопански дейности и управление на
собствеността“
1 алина Вълчева подписа декларация, съгласно чл. 103. ал. 2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП).

Посочените документи по чл. 39. ал. 2 от ППЗОП и изисканите с документацията са
слещните:
1. Опис на представените документи (описът се подписва от представляващия
участника):
2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП)
за участника в съответствие с изискванията на 3011 и условията на Възложителя, цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител, а когато е приложимо - еЕЕДОП за
всски от участниците в обединението, което не е юридическо лице: за всеки подизпълнител
и за всяко трето лице. чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката попълва се по образец - Приложение № 1:
3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП
на основание чл. 44. ал. 1 от ППЗОП;
4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението
(когато е приложимо) - заверено от участника копие - учредителен акт, договор,
споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да са
видци следните обстоятелства:

•
правата и задълженията на участниците в ооединението за конкретната поръчка;
•
разпределението на отговорността между членовете на обединението;
•
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
•
определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за
Целите на обществената поръчка.
5.
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато с
(риложимо.
При прегледа на документите по чл. 39. ал. 2 от ППЗОГI. пъв връзка с чл. 54, ал. 7 от
111 13011. за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
оставени от Възложителя. Комисията констатира следното:
1. По отношение на участника „Ес Пи Консулт БГ“ ООД, ЕИК 200571378:
1. В представения списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и
qjjf. 55. ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44. ал. 1 от ПГ130П лицето в т. 2 „Лицата, които са
4J енове на управителни и надзорни органи на кандидата", следва да бъде заличено, тъй като
тс ва лице е посочено в Търговския регистър като съдружник в дружеството.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от Г1ПЗОП, участникът следва
да представи коригирана Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 ог ПГ130П на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. a i. 3 от ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички лица. посочени в списъка, следва да подпишат
еЕ|ЕДОП.
2. От представената информация в част IV: Критерии за подбор, буква В:
Те чнически и професионални способности не става ясно дали посочените малки събития (до
60 ювека) са изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
оф гртата. тъй като те са изпълнени по пилотен проект с начална дата 01.12.2015 г.
Във връзка с горното и на основанис чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва
да представи нов еНЕДОП. подписан от управителя и съдружника, от който да е видно. че
е изпълнил 1 малко събитие (до 60 човека) през последните три години, считано от датата
на подаване на офертата.
II. По отношение на участника „Ваканция“ ООД, ЕИК 121233279:
1. В представения списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и
чл. 55. ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44. ал. 1 от ПИЗОП:
а) лицето в т. 1 „Лицата, които представляват участника" Бранислава Недялкова
слеАва да бъде заличено, тъй като съгласно Търговския регистър Бранислава Недялкова не
представлява дружеството.
б) също така в г. 2 „Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
кандидата" от списъка, следва да бъде заличено лицето Лиляна Христова, тъй като съгласно
Търговския регистър това лице не е член нито на управителен, нито на надзорен орган на
дружеството, а е съдружник в него.
Във връзка с горното н на основание чл. 54, ал. 9 от ПНЗОП, участникът следва
да представи коригирана Декларация-списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички лица. посочени в списъка, следва да подпишат
е Е Е, ОП.
2. В част Б „Информация за представителите на икономическия оператор #2" на
еЕЕДОП. участникът е посочил като втори управител лицето Бранислава Недялкова, което
не съответства на актуалното състояние на „Ваканция" ООД. съгласно Търговския регистър.
В Търговския регистър като управител е посочсн само Георги Георгиев.

Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва
Аа представи нов еЕЕДО! I. с коригирана информация за представителите на икономическия
ператор. подписан от управителя.
III. Но отношение на участника „Скан Травел“ ЕООД, ЕИК 131399527:
1. Участникът е представил еЕЕДОП в електронен формат, попълнен и подписан с
фектронен подпис от лицето по чл. 54. ал. 2 и чл. 55, a i. 3 от ЗОП. във връзка с чл. 40. ал.
от ППЗОП.
2. Офертата d разглежданата част по отношение на личното състояние и
критериите за подбор съответства на изискванията на възложителя.
IV. По отношение па участника „Триера Комюниксйшънс“ ЕООД, ЕИК
175455251:
1. Съгласно т. 2.2.3. от Раздел IV от документацията участникът трябва да
зедстави Списък на всички задължени липа по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от
ЗП на основание чл. 44. ал. 1 от ППЗОП. При извършения преглед на представените
жументи Комисията констатира, че участникът не е представил посочения списък на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54. аз. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП на основание чл.
44. ал. 1 от ППЗОП.
Във връзка с юрното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55,
ajj. 3 от ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички лица. посочени в списъка, следва да подпишат
еТ^ЕДОП.
V. По отношение на участника „Евро Алианс“ ООД, ЕИК 115302753:
1.
В представения списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и
ч . 55, ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44. ал. 1 от ППЗОП лицето Чавдар Коев в т. 2 ..Лицата,
ко ито са членове на управителни и надзорни органи на кандидата" следва да бъде заличено,
тъ й като това лице е посочено в Търговския регис гър като съдружник в дружеството.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
CJI едва да представи коригирана Декларация-списък по чл. 44. ал. 1 от ППЗОП на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички лица. посочени в списъка, следва да подпишат
еЕВДОП.
VI. По отношение на участника „Ивент Дизайн“ ООД, ЕИК 175152418:
1. Съгласно т. 2.2.3. от Раздел IV от документацията участникът трябва да
представи Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
3 0 П на основание чл. 44. ал. I от ППЗОП. При извършения преглед на представените
ДОЬ ументи Комисията констатира, че участникът не е представил посочения списък на
ВС и чки задължени лица по смисъла на чл. 54. аз. 2 и чл. 55. ат. 3 от ЗОП на основание чл.
44, ал. 1 от ППЗОП.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ПГ130П, участникът
следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. аз. 2 и чл. 55,
ал. ìo t ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички лица. посочени в списъка, следва да подпишат
еЕН доп.
2. Участникът е представил еЕЕДОП на електронен носител, който не е подписан с
слеп:тронен подпис. В същото време в офертата му е приложен ЕЕДОП на хартиен носител,
който е подписан от управителя.
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Съгласно Методическо указание на АОП относно предоставяне на Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ) в електронен вид - еЕЕДОП ..повече
информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес
tip: сс.curupa.cu■
■'[JoesRoom 'documents' I 7242“. На посочения линк се съдържат често
задавани въпроси, свързани с еЕЕДОП. обобщени от Европейската комисия. Съгласно
стговора на Въпрос № 14. „Как мога да подпиша еЕЕДОП?“ ..ако купувачът го изисква.
еЕЕДОП трябва да се подпише. На практика това означава, че участващото дружество
трябва да изтегли XML файла и да го подпише с приложението си за електронен подпис.
Ако няма такава възможност, ЕЕДОП трнбва да се разпечата като PDF документ и да
с ì подпише на ръка”. С оглед изложеното, комисията счита, че е допустимо, участникът
да представи ЕЕДОП на хартиен носител, подписан собственоръчно от представляващия
тстника. какъвто еЕЕДОП е представил и ..Ивенг Дизайн“ ООД.
В същото време в представения ЕЕДОП:
а) участникът не е попълнил буква Б ..Информация за представителите на
икономическия оператор #1" на Част II.
б) в част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални
сгюсобпости не е посочено 1 малко събитие (до 60 човека), изпълнено през последните 3
(той) години, считано от датата на подаване на офертата.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
следва да представи нов еЕЕДОП с попълнена буква Б „Информация за представителите
на икономическия оператор #1" на Част II и посочено 1 малко събитие (до 60 човека),
изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Ако
участникът няма възможност да подпише ЕЕДОП с електронен подпис. ЕЕДОП трябва да
се разпечата като PDF документ и да се подпише на ръка от управителя.
VII. Ilo отношение па участника „ Е-Турс“ ООД, ЕИК 200374418:
1.
Съгласно т. 2.2.3. от Раздел IV от документацията, участникът трябва да
пр сдстави Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП на основание чл. 44. a i. 1 от ППЗОП. При извършения преглед на представените
Д01^ ументи Комисията констатира, чс участникът не е представил посочения списък на
ВС 1 ней задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП на основание чл.
44, ал. 1 от ППЗОП.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
сле ^тва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, a i. 2 и чл. 55.
ал. 3 от ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички липа. посочени в списъка, следва да подпишат
еЕЕДОП.
VIII. По отношение на участника „Ламбаджиев Стандарт“ ООД, ЕИК 130862812:
1.
Съгласно т. 2.2.3. ог Раздел IV от документацията участникът трябва да
представи Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
301 на основание чл. 44. an. 1 от ППЗОП. При извършения преглед на представените
документи Комисията констатира, че участникът не е представил посочения списък на
вси1ки задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП на основание чл.
44. ал. 1 от ППЗОП.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ат. 2 и чл. 55
ал. 3 от ЗОП.
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Обръщаме внимание, че всички лица. посочсни в списъка, следва да подпишат
ЕЕДОП.
2.
В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални
способности от представения еЕЕДОП не става ясно дали посочените малки и големи
събития са изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
ошертата, тъй като те са изпълнени по договори и проекти с начална дата 2013 г.. 2014 г. и
2015 г.
Въь връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
следва да представи иов еЕЕДОП. подписан ог управителя и съдружника, от който да с
впдно, че е изпълнил 1 мачко събитие (до 60 човека) и 1 голямо събитие (над 60 човека)
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
IX. По отношение на участника „Плутон 1“ ЕООД, ЕИК 115038506
1. Съгласно т. 2.2.3. от Раздел IV от документацията, участникът трябва да
представи Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от
ЗОП на основание чл. 44. ал. 1 от ППЗОП. При извършения преглед на представените
до(кументи Комисията констатира, че участникът не е представил посочения списък на
ВС дчки задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от 3011 на основание чл.
44 . ал. 1 от ППЗОП.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, a i. 2 и чл. 55,
ал. 3 от ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички лица, посочени в списъка, следва да подпишат
еЕ КДОП.
2. В част III: Основания за изключване, буква Г: Специфични национални основания
изключване от представения еЕЕДОП участникът е отговорил с ,.Да“ на въпроса
..Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в
обявлението или в документацията за обществената поръчка?".
След което в графата ..Моля. опишете подробно” към въпроса участникът е посочил
„аз като физическо лице и фирмата, която представлявам не съм/сме свързано/и лице/а с
възложителя или с други участници в настоящата обществена поръчка: • аз като физическо
лице и фирмата, която представлявам не съм/сме рсгистрирана/и в юрисдикции с
преференциален данъчен режим • не съм/сме свързано лице/а с лица. заемало висша
пубгшчна длъжност, не съм/сме осъждани по ЗПКОНПИ.“
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от Г1ПЗОП, участникът следва
да представи нов еЕЕДОП. като в част III. раздел Г от еЕЕДОП на въпроса ..Прилагат ли се
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка?" следва да отговори с „Не", ако
за гего не са приложими следните специфични национални основания за изключване
(посочени в т . 1 от раздел II на документацията):
а) наличие на присъди за престъпления по чл. 194-208. чл. 213а-217, чл. 219-252 и
чл. 254а-260 от ПК;
б) наличие на свързаност по смисъла на § 2. т. 44 or Допълнителните разпоредби
на ЗОП с друг участник в конкретната процедура:
в) наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5. an. 1. т. 3 от Закона за
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференииапен данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС). освен когато не са назице условията по чл. 4 от закона.
г) наличие на обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията
и за Отнемане на незаконно придобитото имущество.
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X. По отношение на участника „Юнайтед Травел Ейджънси“ ЕООД, ЕИК
8131926986:
1. Участникът е представил два броя еЕЕДОП в електронен формат, попълнени и
п|одписани с електронен подпис от лицата по чл. 54. ат. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП. във връзка
чл. 40. a i. 1 от ППЗОП.
2. Офертата в разглежданата част по отношение на личното състояние и
критериите за подбор съответства на изискванията на възложителя.
XI. По отношение на участника „Ка Ел Офис“ ООД, ЕИК 200799937:
1. Участникът е представил два броя еЕЕДОП в електронен формат, попълнени и
подписани с електронен подпис от лицата по чл. 54. a i. 2 и чл. 55. a i. 3 от ЗОП. във връзка
!л. 40. a i. 1 от ППЗОП.
2. В представените еЕЕДОП-и:
а) не е посочсн в буква Б ..Информация за представителите на икономическия
or ератор" на Част II Кремена Начева, която съгласно Търговския регистър е управител на
дружеството;
б) в част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние,
участникът е посочил общ оборот общо за последните три приключили финансови години,
а 1 е годишния обш оборот за всяка една от последните три приключили финансови години;
в) в част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални
способности не става ясно д а ш участникът е изпълнил матко (до 60 човека) и голямо (над
60 човека) събитие през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, тъй като участникът е посочил само „Логистично обезпечаване на конференция
и пленарно заседание на постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз”. От
посоченото не става ясно д а ш участникът е изпълнил едно или повече събития и колко са
били участниците в събитието/събитията.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 о г ППЗОП, участникът следва
да представи нов еЕЕДОП. който да посочва в буква Б ..Информация за представителите на
икономическия оператор" на Част II Кремена Начева, да съдържа годишния оборот за всяка
една от последните три приключили финансови години и да доказва, че участникът през
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил минимум
(сана) дейност с предмет и обем. идентична или сходна с предмета на поръчката. ..Дейност,
идентична или сходна с предмета и обема на поръчката" е дейност, която включва
провеждане на 1 матко събитие (до 60 души) и провеждане на I голямо събитие (над 60
дун([и).
XII. По отношение на участника „Ди Ем Ай Дивелоимънт“ ЕООД, 201557566:
1. Участникът е представил еЕЕДОП в електронен формат, попълнен и подписан с
еле!’тронен подпис от лицето по чл. 54, an. 2 и чл. 55. ат. 3 от ЗОП. във връзка с чл. 40, ал.
1 от ППЗОП.
2. Офертата в разглежданата част по отношение на личното състояние и
кри ериите за подбор съответства на изискванията на възложителя.
XIII. По отношение на участника Обединение „Еуфория 19“, с участници „Еуфория
БГ ООД, ЕИК 203057389 и „Стоптеч“ ООД, ЕИК 203546120:
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1. Съгласно т. 2.2.3. от Раздел IV от документацията, участникът трябва да
представи Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от
ЗОП на основание чл. 44. ал. 1 от ППЗОП. При извършения преглед на представените
документи Комисията констатира, че участникът не е представил посочения списък на
сички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП на основание чл.
44. ал. 1 от ППЗОП.
Във връзка с горното н на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
ледва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55.
а|л. 3 от ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички лица. посочени в списъка, следва да подпишат
ЕДОП.
2. Участникът е представил три броя еЕЕДОП-и (един на обединението и два на
частниците в него) на електронен носител, които не са подписани с електронен подпис.
Съгласно Методическо указание на АОП относно предоставяне на Единния
е фопейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП „повече
и формация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес
il 1р:. cc.curom .cu DocsRoonvdociimciits 17242“. На посочения линк се съдържат често
ЗЦ давани въпроси, свързани с еЕЕДОП. обобщени от Европейската комисия. Съгласно
O' говора на Въпрос № 14. ..Как мога да подпиша еЕЕДОП?" ..ако купувачът го изисква.
еЕЕДОП трябва да се подпише. На практика това означава, че участващото дружество
трябва да изтегли XML файла и да го подпише с приложението си за електронен подпис.
ко няма такава възможност, ЕЕДОП трябва да се разпечата като PDF документ и да се
подпише на ръка". С оглед на изложеното, комисията счита, че е допустимо, участникът да
представи ЕЕДОП па хартиен носител, подписан собственоръчно от представляващия
астника.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 ог ППЗОП, участникът следва
да| представи или еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис, или ако
няма електронен подпис - на хартиен носител и подписан собственоръчно от лицата,
представляващи участника. Съгласно г. 4.5. от раздел IV от документацията „участници обединения попълват еЕЕДОП-и за обединението и за всяко физическо или юридическо
лице, участващо в обединението".
XIV. По отношение на участника „Рейвън Консултинг груп“ ООД, ЕИК 175440930:
1. Участникът е представил еЕЕДОП в електронен формат попълнен и подписан с
електронен подпис от Ралица Иванова - единия от управителите на дружеството съгласно
рговския регистър. На електронния носител, освен нейния еЕЕДОП, е представен и още
едйн документ (вероятно еЕЕДОП от другия управител Борислав Игов. съгласно
Търговския регистър), който технически не може да бъде отворен.
2. По отношение на представения еЕЕДОП от Ралица Иванова:
а) не е посочен в буква Б ..Информация за представителите на икономическия
one ратор" на Част II Борислав Игов. който съгласно Търговския регистър е управител на
др> жсството;
б) в част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални
спо собности относно голямото събитие участникът е посочил следното: „Организиране на
събития и провеждане на обучения на 100 човека, както следва: - Организиране и
провеждане на трудови борси - Организиране и провеждане на информационни кампании
- Организиране на рекламно- информационни кампании - Организиране на информационни
събития, раздаване на флаери, брошури и дипляни, публикации в електронни и печатни

7

медии - Организиране и провеждане на обучения". От описанието не става ясно дали е
0 зганизирано събитие и/или е проведено обучение за всички 100 човека или става въпрос
за няколко събития и/или обучения, в които са обучени общо 100 човека т.е. дали
участникът е изпълнил голямо (над 60 човека) събитие през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване ма офертата.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва
дл представи нов еЕЕДОП. който да посочва в буква Б ..Информация за представителите на
икономическия оператор” на Част II Борислав Игов и да доказва, че участникът през
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил минимум
олямо събитие (над 60 души). еЕЕДОП следва да бъде представен и подписан от двамата
управители.
XV. По отношение на участника „Ьеневент“ ЕООД, ЕИК 131453277:
1. Участникът е представил еЕЕДОП в електронен формат, попълнен и подписан с
елЬктронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40. ат. 1
от ППЗОП.
2. Офертата в разглежданата част по отношение на личното състояние и
крттериите за подбор съответства на изискванията на възложителя.
XVI. По отношение на участника „Атлас Травелс“ ЕООД, ЕИК 130026450:
1.
Участникът е представил еЕЕДОП в електронен формат, попълнен и подписан с
електронен подпис ог лицето по чл. 54. ат. 2 и чл. 55, ат. 3 от ЗОП. във връзка с чл. 40. ал.
1 0[г ППЗОП.
В еЕЕДОП-a е посочено следното: ..Предсрочно прекратяване на договор н
налагане на обезщет ения или други подобни санкции
Случвало ли се е в минатото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно
ратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка
с та|кава поръчка в минатото?
Отговор:
•Д а
ОНе
Моля, опишете иодробно
При попълване на ЕЕДОП съгласно изискванията на Възложителя, „Атлас
Травелс" ЕООД е тълкувал текста на въпроса в ЕЕДОП по широко и без да го обвързва с
ложимата правна уредба, а именно чл. 55, ал. 1. т. 4 от ЗОП. По тази причина съм
дек/арирала наличие на предсрочно прекратен договор за обществена поръчка, без да е
налице доказано виновно неизпълнение от наша страна. Съгласно Методическото указание
на Агенцията по обществени поръчки от 14.02.2018 г. информацията, свързана с
изп лнението на договор за обществена поръчка се публикува в РОП за статистически цели,
като АОП не извършва проверка за достовсрността на не може да се приеме за годно
доказателство по отношение наличието на обстоятелствата по чл. 55, a i. 1, т. 4 от ЗОП. При
евентуално изразено от изпълнителя несъгласие не може да се приеме за безспорно
доказано, че прекратяването на договора е по вина на изпълнителя. В този смисъл е и
Методическото указание на АОП, където изрично се акцентира на законовата
необходимост за безспорно установяване и доказване натичието на основание за
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(ртстранязане на участника (арг. чл. 57. ал. 5 от 3011). В случая такова не е налице като
ключеният договор между ..Атлас Травелс" ЕООД и МВР е прекратен едностранно с писмо
i|a министъра на вътрешните работи на 19.10.2016 г.. без предоставяне на каквито и да е
документи за доказване на вината ни. както и за неизпълнение на задълженията ни по този
оговор. Предвид изложеното Ви уведомяваме, че за нас не са налице обстоятелства но чл.
5, a i. 1, т. 4 от ЗОП.
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност („реабилитиране по
зоя инициатива'1)?
•Д а
OH е
Моли, опишете иодробио
Въпреки че не е налице прекратен договор. Атлас Травелс ЕООД предприе
ойределени организационни и кадрови мерки."
Независимо от посоченото, комисията не счита, че следва да вземе предвид
декларираното от участника, тъй като в т. 1.2. на раздел II от документацията изчерпателно
ci посочени основанията за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП. определени от
Възложителя. Сред тях не фигурира основанието по чл. 55. ал. 1, т. 4 от ЗОП. във връзка с
което е направена горната декларация от дружеството.
2.
От представената информация в част IV: Критерии за подбор, буква В:
Технически и професионални способности от еЕЕДОП на участника не става ясно дали
посоченото малко събитие е изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата
на подаване на офертата, тъй като посочените в еЕЕДОП-a малки събития са изпълнени по
договор е начална дата 17-11-2015 г.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
следва да представи нов ЕЕДОП. подписан от управителя, от който да е видно, че е
из тьлнил 1 малко събитие (до 60 човека) през последните три години, считано от датата
на подаване на офертата.
XVII. По отношение на участника „БРД Груп и Витоша Травъл“ ДЗЗД, с участници
„БРД Груп“ ЕООД, ЕИК 203854577 и „Витоша травъл“ ООД, ЕИК 202628760:
1. Участникът е представил три броя еЕЕДОП (един брой на обединението и два
б р |я на участниците в обединението) в електронен формат. еЕЕДОП-ите на участниците в
обе динението са попълнени и подписани с електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и
чл. 55. ал. 3 от ЗОП. във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. а еЕЕДОП на обединението - от
упълномощения представител на обединението, съгласно договора за създаване на ДЗЗД.
2. От част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални
способности на еЕЕДОП на двамата участници в обединението не става ясно дали
уча стникът е изпълнил малко (до 60 човека) събитие през последните 3 (три) години,
ечи гано от датата на подаване на офертата.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва
да представи нов ЕЕДОП. който да доказва, че участникът през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил минимум 1 малко събитие (до 60
души).
XVIII. По отношение на участника „Аеротур М М “ ООД, ЕИ К 831523572:
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1. В т. 1.4. от представения списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
a|i. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП на основание чл. 44. ал. 1 от ППЗОП управителят на дружеството
е посочил сред задължените лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ат. 3 от ЗОП и
съдружниците Мария Ангелова и Надежда Ангелова. В същото време представеният
еЕЕДОП е подписан само от управителя на дружеството.
2. От част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални
способности на представения еЕЕДОП не става ясно дати участникът е изпълнил матко (до
човека) и голямо (над 60 човека) събитие през последните 3 (три) години, считано от
Дстата на подаване на офертата, тъй като участникът не е посочил никакъв брой участници
в юсочените в еЕЕДОП събития.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 o r ППЗОП, участникът следва
да представи нов ЕЕДОП. който да доказва, че участникът през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет
и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката. ..Дейност, идентична или сходна с
предмета и обема на поръчката" е дейност, която включва провеждане на 1 матко събитие
(до 60 души) и провеждане на 1 голямо събитие (над 60 души). В случай че участникът не
измени списъка на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ат. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП
и ст него като задължени лица но смисъла на чл. 54. ат. 2 и чл. 55. a i. 3 от ЗОП не отпаднат
съдружниците Мария Ангелова и Надежда Ангелова, новият еЕЕДОП следвала е подписан
И 0|т тях.
Комисията счита, че ако някое от лицата, които следва да подпишат еЕЕДОП. няма
електронен подпис, е допустимо участникът да представи еЕЕДОП на хартиен носител,
подписан собственоръчно от лицето, което следва да подпише еЕЕДОП.
XIX. По отношение на участника „Д енд Д Агенция за връзки с обществеността“ АД,
ЕИ К 131268271:
1. Участникът е представил еЕЕДОП в електронен формат, попълнен и подписан с
електронен подпис от лицата по чл. 54. ат. 2 и чл. 55, ат. 3 от ЗОП. във връзка с чл. 40, ал. 1
от ЩПЗОП.
2. Офертата в разглежданата част по отношение на личното състояние и
критериите за подбор съответства на изискванията на възложителя.
XX. Ilo отношение на участника „Меркурий 97“ ЕООД, ЕИ К 121295074:
1.
В част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионатни
способности на представения еЕЕДОП не е посочено 1 матко събитие (до 60 човека),
изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Във връзка с горното и на основанис чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
следва да представи нов еЕНДОП. който да доказва, че участникът е изпълнил 1 матко
събгтие (до 60 човека), изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на
п о д е ване на офертата.
XXI. По отношение на участника „Център Логистика 2019“ ДЗЗД, с участници
„Обучителен център Европа“ ЕООД, ЕИК 203894447 и „Електра Консулт“
ЕООД, ЕИК 175253730:
1.
Участникът е представил три броя еЕЕДОП (един брой на обединението и два
ороя на участниците в обединението) в електронен формат. еЕЕДОП-ите на участниците в
обединението са попълнени и подписани с електронен подпис от лицата по чл. 54. ат. 2 и
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чл. 55. ал. 3 от ЗОП. във връзка с чл. 40. ал. 1 от ППЗОП. а еЕЕДОП на обединението - от
упълномощения представител на обединението, съгласно договора за създаване на ДЗЗД.
2.
Офертата в разглежданата част по отношение на личното състояние и
:>итериите за подбор съответства на изискванията на възложителя.
XXII. По отношение на участника „Център ПРО“ ЕООД, ЕИК 203172982:
1. Съгласно т. 2.2.3. от Раздел IV от документацията, участникът трябва да
представи Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от
ЗОП на основание чл. 44. ал. 1 от ППЗОП. При извършения преглед на представените
документи Комисията констатира, че участникът не е представил посочения списък на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55. ал. 3 от ЗОП на основание чл.
44. ал. 1 от ППЗОП.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 ог ППЗОП, участникът
с.чедва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55.
а : . 3 от ЗОП.
Обръщаме внимание, че всички лица. посочени в списъка, следва да подпишат
еЕЕДОП.
2. Участникът не е представил еЕЕДОП на електронен носител. В същото време в
офертата му е приложен ЕЕДОП на хартиен носител, който е подписан от управителя.
Съгласно Методическо указание на АОП относно предоставяне на Единния
европейски документ за обществени поръчки (КЕДОП) в електронен вид-еЕ Е Д О П ..повече
информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес
lnip: cc.curona.cu DocsRoom documents 17242“. На посочения линк се съдържат често
задавани въпроси, свързани с еЕЕДОП. обобщени от Европейската комисия. Съгласно
отговора на Въпрос № 14. „Как мога да подпиша еЕЕДОП?“ ..ако купувачът го изисква.
еЕЕДОП трябва да се подпише. На практика това означава, че участващото дружество
трлбва да изтегли XML файла и да го подпише с приложението си за електронен подпис.
Ако няма такава възможност, ЕЕДОП трябва да се разпечата като PDF документ и да
се подпише на ръка”. С оглед на изложеното, комисията счита, че е допустимо,
участникът да представи ЕЕДОП на хартиен носител, подписан собственоръчно от
представляващия участника, какъвто еЕЕДОП е представил и ..Център ПРО" ЕООД.
3.
Офертата в разглежданата част по отношение на личното състояние и критериите
за подбор съответства на изискванията на възложителя.
XXIII. Ilo отношение на участника „БГ Мап“ ООД, ЕИК 131017461:
1. В списъка на задължените лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП
оевги управителя на дружеството е посочен и другия съдружник в дружеството. В тази
връзка еЕЕДОП-ът е подписан и от двете лица.
2. Офертата в разглежданата част по отношение на личното състояние и критериите
за подбор съответс тва па изискванията на възложителя.
В срок до 5 работни дни от получаването на този протокол, участниците по отношение
на кюито е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
оостоятелства. които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
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Забележка:
Съгласно Методическо указание на АОП относно предоставяне на Единния
вропейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП
повече информация за използването на системата за еЕЕДОП мож е да бъде намерена на
дрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242". На посочения линк се съдържат
есто задавани въпроси, свързани с еЕЕДОП. обобщени от Европейската комисия.
'ъгласно отговора на въпрос № 14. ..Как мога да подпиша еЕЕДОП?" ..ако купувачът го
изисква. еЕЕДОП трябва да се подпише. Па практика това означава, че участващото
дружество трябва да изтегли XML файла и да го подпише с приложението си за
Iектронен подпис. Ако няма такава възможност. ЕЕДОП трябва да се разпечата като
I\DF документ и да се подпише на ръка
С' оглед излож еното, комисията счита, че е допустимо, когато лице. което е длъжно
а представи еЕЕДОП. но няма електронен подпис, да представи ЕЕДОП ни хартиен
жител, подписан собственоръчно от лицето, което е длъжно да представи еЕЕДОП.
Комисията състави този протокол на 15.02.2019 г. в 14:00 часа.
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На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

___ Десислава Николова

енове:
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

I / -и

Л

Илия Йорданов

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

^ Мая 1одорова

| На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
____ Ангелина Занова
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Галина Вълчева
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