ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПРОТОКОЛ № 1
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите, подадени в публично състезание по реда на Глава
двадесет и пета от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на
строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения на територията на община Мадан”“, открита с решение №
40 от 06.12.2018 г. на кмета на община Мадан, решението за която обществена
поръчка е вписано заедно с одобреното с него обявление в РОП при АОП с
уникален идентификационен № 00104-2018-0017
Днес, 28.12.2019 г., в 11:30 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на
административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул.
„Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-478 от 28.12.2018 г. на кмета на
община Мадан се събра комисия в състав:
Председател: адв. Димитър Сергеев Костов – адвокат, вписан в АК Пловдив
Членове:
1. инж. Мартин Хубенов Моллов – директор „СА“ в община Мадан
2. Катя Миткова Демирова – младши експерт „ФУПП“ в община Мадан
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.
54, ал. 1-8 от ППЗОП.
Членовете на комисията представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които
са приложени към настоящия протокол.
Комисията направи съобразно изготвения от възложителя след получаване на
представените оферти протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП следните
КОНСТАТАЦИИ:
1. Регистрирани предложения – 1 бр., както следва:
№

Наименование на участника

1.

„Дженерис“ АД

Регистрационен
номер на
предложението
53-00-828

Дата на
получаване на
предложението
27.12.2018 г.

Час на
получаване на
предложението
09:21 ч.
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2. Подаденото предложение е постъпило в срока, определен в обявлението за
обществена поръчка.
3. Представеният плик е с ненарушена цялост.
4. На публичното заседание на комисията не присъства представител на
участника.
След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията
пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението
на участника. За офертата се изпълниха следващите действия.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното
съдържание, след което провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Комисията установи наличието на такъв.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“, след което същите се прибраха на съхранение.
След извършването на описаните действия и установяването на гореизложените
факти и обстоятелства, комисията продължи работата си в закрито заседание.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
Комисията установи следната липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, по отношение на
участника, както следва:
1. „Дженерис“ АД, ЕИК 200084573
 ЕЕДОП е подписан единствено от изпълнителния директор на акционерното
дружество, а съгласно чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП във вр. с чл. 41, ал. 1 от
ППЗОП, чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, ЕЕДОП следва да е подписан от
лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон,
или в приложимия тук случай – от всички членове на съвета на директорите.
Видно от партидата на дружеството в електронния търговски регистър при
Агенция по вписванията, „Дженерис“ АД е акционерно дружество с
едностепенна система на управление и се управлява и представлява от съвет
на директорите в състав: г-жа Миглена Ангелова Зарева, г-н Георги Вълков
Вълков и г-н Ангел Николов Тодоров. В случая ЕЕДОП е подписан само от
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г-н Георги Вълков в качеството му на изпълнителен директор, но не и от г-н
Ангел Тодоров и от г-жа Миглена Зарева в качеството им на членове на СД.
В част IV, раздел В, поле „Извършени услуги от конкретния вид“ от ЕЕДОП,
участникът не установява през последните 3 (три) години, считано до датата
на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) услуга със
сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“
възложителят приема: упражняване на авторски надзор за обекти, които
включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или
рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Услугата се счита за
изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за
предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, част II, раздел III от
документацията за участие. Видно от описанието на извършените услуги от
конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил една изпълнена през
относимия период услуга, а именно: изпълнение на авторски надзор за обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бръщен“. За така
посочената услуга няма данни дали обектът водопровод попада в обхвата
на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, както и
дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на
строежа на възложителя.
В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“
от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която
може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката
експерти:
- Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за
специфичен професионален опит, а именно да е участвал като
ръководител на екип на един обект, сходен с предмета на поръчката,
тоест упражняване на авторски надзор за обекти, които включват
изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация
на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория,
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Действително, в ЕЕДОП е
посочено, че експертът е участвал като ръководител екип при
изпълнението на авторски надзор за обект „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в с. Бръщен“, но липсват данни дали
обектът водопровод попада в обхвата на минимум трета
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.
- Експерт по част „ВиК“ отговаря на изискванията на възложителя за
специфичен професионален опит, а именно да е участвал като експерт
по част „ВиК“ на един обект, сходен с предмета на поръчката, тоест
упражняване на авторски надзор за обекти, които включват
изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация
на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория,
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-

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Действително, в ЕЕДОП е
посочено, че експертът е участвал като експерт по част „ВиК“ при
изпълнението на авторски надзор за обект „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в с. Бръщен“, но липсват данни дали
обектът водопровод попада в обхвата на минимум трета
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.
Експерт по част „Геодезия“ отговаря на изискванията на възложителя
за специфичен професионален опит, а именно да е участвал като
експерт по част „Геодезия“ на един обект, сходен с предмета на
поръчката, тоест упражняване на авторски надзор за обекти, които
включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или
рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Действително, в
ЕЕДОП е посочено, че експертът е участвал като експерт по част
„Геодезия“ при изпълнението на авторски надзор за обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бръщен“, но
липсват данни дали обектът водопровод попада в обхвата на
минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно

РЕШИ:
I. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, указва на участника „Дженерис“ АД,
ЕИК 200084573, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да
представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация, както следва:





ЕЕДОП да се подпише и от тримата членове на съвета на директорите на
„Дженерис“ АД - г-жа Миглена Ангелова Зарева, г-н Георги Вълков Вълков
и г-н Ангел Николов Тодоров.
В част IV, раздел В, поле „Извършени услуги от конкретния вид“ от ЕЕДОП
да се предостави надлежна информация дали обектът „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в с. Бръщен“ попада в обхвата на минимум
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, както и дали за обекта
има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на
възложителя.
В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“
от ЕЕДОП:
- за „Ръководител екип“ – да се предостави надлежна информация, от която
да се установява, че експертът е участвал като ръководител на екип на един
обект, сходен с предмета на поръчката, тоест упражняване на авторски
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надзор за обекти, които включват изграждане и/или ремонт и/или
реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на
минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.
- за експерт по част „ВиК“ – да се предостави надлежна информация, от
която да се установява, че експертът е участвал като експерт по част „ВиК“
на един обект, сходен с предмета на поръчката, тоест упражняване на
авторски надзор за обекти, които включват изграждане и/или ремонт и/или
реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на
минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.
- за експерт по част „Геодезия“ – да се предостави надлежна информация, от
която да се установява, че експертът е участвал като експерт по част
„Геодезия“ на един обект, сходен с предмета на поръчката, тоест
упражняване на авторски надзор за обекти, които включват изграждане
и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод,
попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3
от ЗУТ.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на проекти.
Комисията указва на участника, че съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният европейски
документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. В
изпълнение на изискването на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, възложителят е предоставил на
заинтересованите лица формуляр на ЕЕДОП (по образец към документацията за
участие), подготвен с програма за текстообработка, при спазване на условието за
общодостъпност на използваните средства. Електронният формат на формуляра е
достъпен и оперативно съвместим с най-разпространените пазарни продукти на
информационните и комуникационните технологии за широка употреба и не
ограничава достъпа на заинтересовани лица.
Начинът за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той/те да бъде/ат
цифрово подписан/и от всички членове на съвета на директорите на „Дженерис“ АД и
приложен/и на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се предоставя
документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Същевременно, от разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ следва, че само
квалифицираният електронен подпис безусловно може да се отъждестви със
собственоръчно положен подпис на задължено лице. Този извод се потвърждава и от
текста на чл. 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014, съгласно който правната
сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния
подпис. Предвид това електронните форми на ЕЕДОП е необходимо да бъдат
подписвани с квалифициран електронен подпис. Следва да се има предвид и
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разпоредбата на чл. 25, параграф 3 от посочения регламент, съгласно която
квалифицираният електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение,
издадено в една държава членка, се признава за квалифициран електронен подпис във
всички други държави членки. В този смисъл е изричното разяснение в секция
„Законодателство и методология“, дадено от Агенцията по обществени поръчки на
нейната интернет страница в отговор на въпроса какъв вид трябва бъде електронният
подпис, с който ще се подписва еЕЕДОП - електронен подпис, универсален електронен
подпис или квалифициран електронен подпис, съгласно чл. 13 от Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
Този протокол е технически съставен на 14.01.2019 г.
II. Настоящият протокол да се изпрати на участника в деня на публикуването му
в профила на купувача.

Председател:

*положен подпис
.........................................
/ адв. Димитър Костов /

Членове:

*положен подпис
1. .............................
/ инж. Мартин Моллов /

*положен подпис
2. .....................................
/ Катя Демирова /

*Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като
същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 и 23 от
ЗЗЛД

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията
на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

