РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1А
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-81/13.11.2019 г. на главния
секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка - открита
процедура с предмет: „Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на
Оперативна програма Транспорт " 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна
програма Транспорт и транспортни инфраструктура" 2014-2020 г. и принос към
С’тратегията на ЕС“
В периода 14 ноември - 03 декември 2019 г., Комисията продължи своята работа, като
разгледа документите по чл. 39. ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в следния състав:
Председател:
Ивета Колева - главен сътрудник в дирекция „Координация на програми и проекти”
и членове:
1. Антоанета Георгнева - държавен експерт в дирекция ..Правна”;
2. Женя Петкова - 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"
Антоанета Георгиева подписа декларация, съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки (3011) 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
следните:
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 ЗОП и условията на Възложителя, цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител, а когато е приложимо - еЕЕДОП за
всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице; за всеки подизпълнител
и за всяко трето лице, на чиито капацитет се позовава участника за изпълнението на
поръчката - попълва се 11риложение № 1.
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
4. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП на
основание чл. 40, ал. 3 от ППЗОП.
5. Документ за създаване на обединението (когато е приложимо) - копие от документ

за създаване ма обединението, както и следната информация във връзка с обществената
поръчка:
• правата и задълженията на участниците в обединението;
• разпределението на отговорността между членовете на обединението;
• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
При прегледа на документите по чл. 39. ал. 2 ог ППЗОП, във връзка с чл. 54. ал. 7 от
ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя, Комисията констатира следното:
I.
По отношение на участника ДЗЗД „ЕВАЛЮ ЕЙШ ЪН ОПТТИ
КОНСУЛТ“, с участници:
• „Географика“ ООД - ЕИК 200062954;
• ..Българска консултантска организация" ЕООД - КИК 175345844
В представеният еЕЕДОП на ..Географика" ООД. участник в ДЗЗД
„ЕВАЛЮ ЕЙШЪН ОПТТИ КОНСУЛТ“, в буква Б ..Информация за представителите на
икономическия оператор” на Част II не е посочено лицето Симонито Гушев. който съгласно
представеният от участника списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и
3 от ЗОП и Търговския регистър е управител на дружеството.
Във връзка с горното и на основанис чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. участникът следва да
представи нов еЕЕДОП. който да посочва в буква Б „Информация за представителите на
икономическия оператор" на Част II лицето Симонито Гушев. Съгласно чл. 41. ал. 1 от
ППЗОП, ЕЕДОП-ът може да се подпише само от едно от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
когато те са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата rio чл.
54. ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55. ал. 1, т. 5 от ЗОП, в случай че подписващият разполага с
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица. В случай, че еЕЕДОП-ът бъде подписан само от единия
управител, моля подписващият да потвърди в свободен текст, че разполага с информация
за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени
лица.
II.
По отношение на участника ОБЕДИНЕНИЕ „СМ АРТ“ с участници:
• „ЕКОРИС Саут Ийст Юроп“ Е О О Д -Е И К 175129426;
• „К11МГ България” Е О О Д -Е И К 121489246;
• ,,БИМ Консултинг“ ООД - ЕИК 200242286.
1. Участникът е представил еЕЕДОПи в електронен формат, попълнени и подписани с
електронен подпис от лицата по чл. 54. ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от
ППЗОП.
2. Офертата в разглежданата част по отношение на личното състояние и критериите за
подбор съответства на изискванията на възложителя.
III.
По отношение на участника Д ЗЗД „Е В Р О П Е Й С К И О Ц Е Н К И “ с
участници: „Елана Холдинг“ АД - ЕИК 121837774, „Елана Инвестмънт“ АД - ЕИК
130089593, „Интеладвайзърс” ЕООД - ЕИК 200012741
Съгласно т. 2.2.4. от Раздел IV „Указания за подготовка на офертата“ от
документацията участникът трябва да представи списък на всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП на основание чл. 40, ал. 3 от ППЗОП. При извършения
преглед на представените документи Комисията констатира, че участникът не е представил
посочения списък па всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП на
основание чл. 40. ал. 3 от ППЗОП.
Във връзка с горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът
слсдва да представи списък на всички задължени лица rio смисъла па чл. 54. ал. 2 и 3 от
ЗОП (в т.ч. за участниците в обединението).
2

В срок до 5 работни дни от получаването на този протокол, участниците по
отношение, на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да
представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща
и факти и обстоятелства, които са нас гьпили след крайния срок за получаване на оферти за
участие. Документите се подават в деловодството на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 11 в
рабо гно време от 9:00 до 17:30 г.

Комисията състави този протокол на 03.12.2019 г. в 14:00 часа.

Председател:
Ивета Колева
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