
ПРОТОКОЛ  №2 

Днес, 12.12.2019г., в 13.00 часа, в заседателната зала на Община Котел се събра за 
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на 4 броя автоматични мобилни инсталации за подготовка и 
филтриране на питейната вода в с.Кипилово, с.Тича, с.Пъдарево и с.Жеравна, 
община Котел” комисия, назначена със Заповед № РД 13 – 550 / 26.11.2019 г. на Кмета 
на Община-Котел в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Румен Стоилов – заместник кмет 
         ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Яна Гавова - директор Дирекция „УТЕС” 
                            2. Добри Николов - гл.юрисконсулт  
да проведе следващото си заседание. Комисията разгледа документите за лично 

състояние и подбор от офертата на участника КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР – ЧЪНК”, 
гр.София за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
на възложителя. 

Участници в консорциума са: 
1. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203310248 със седалище и адрес на 

управление : гр.София, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 36, ет.3, и 
2.  Guangzhou Chunke Environmental Technology Co., Ltd с ЕИК 914401016876508180 

със седалище и адрес на управление: № 8, Suyuanzhuang,Qinghu Village, ул.Junhe, 
област Baiyun, Гуанчжоу, Китай.      

След като разгледа представените документи комисията констатира, че участникът не 
е представил документ по „образец № 2” - „ Информация относно използването на 
капацитета на други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП”, както и не е 
представил Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за 
консорциума.  

Съгласно Раздел V. „Оферта”, 7.1. „Подготовка на офертата” от условията на 
възложителя - „Всички предоставени от възложителя образци са задължителни по 
съдържание за участниците и не могат да бъдат променяни от тях, само допълвани или 
се зачертава / изтрива ненужния текст, там където е приложимо и посочено”, а съгласно 
изречение второ от абзац втори от текста на „Забележка” към Раздел IV., 6.4.1. от 
изискванията на възложителя – „ При необходимост от деклариране на обстоятелства 
относими към обединението, като обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 – 6 от ЗОП, както и 
тези свързани с критериите за подбор, представляващият обединението подава ЕЕДОП и 
за обединението, в който отразява тези обстоятелства”. 

Участникът КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР – ЧЪНК”, гр.София е представил общо три 
броя ЕЕДОП в електронен вид на оптичен носител /CD/ в PDF. формат : един от името на 
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, гр.София, втори от името на Guangzhou Chunke 
Environmental Technology Co., Ltd на английски език и трети от името на Guangzhou 
Chunke Environmental Technology Co., Ltd с превод на български език. 

Комисията разгледа ЕЕДОП на „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, гр. София. В 
представения ЕЕДОП, „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, гр. София удостоверява, че 
отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата на основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални 
основания за отстраняване.  

Комисията разгледа ЕЕДОП на  Guangzhou Chunke Environmental Technology Co., Ltd. 
В представения ЕЕДОП Guangzhou Chunke Environmental Technology Co., Ltd. 
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира липсата 
на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните 
национални основания за отстраняване.  

След като разгледа част IV, „Критерии за подбор”, Раздел „В” – „Технически и 
професионални способности” от представения ЕЕДОП на Guangzhou Chunke 
Environmental Technology Co., Ltd комисията констатира, че представената информация 
за изпълнената доставка е непълна предвид изискванията на възложителя, свързани с 
критериите за подбор, посочени в поле III.1.3 от обявлението за обществената поръчка, а 



именно: „ Участниците, техните подизпълнители или другите трети лица, ако има такива, 
попълват полето за отговор по т.1б/ в раздел В от Част IV на ЕЕДОП, като се посочва 
информация за изпълнената / ите дейности / доставки за последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или  сходни с предмета и 
обема на поръчката, с посочване на изпълнения вид и обем, дата на приемане / 
приключване на изпълнението, стойност и др. информация по преценка на участника. 
Посочват се и данни за съответния получател на доставката / ите”.    

„ Участникът да е изпълнил поне 1 (една) доставка, чийто предмет и обем е идентичен 
или сходен с предмета на поръчката. Под предмет и обем „сходен” с предмета на 
поръчката следва да се разбира : „доставка и монтаж на една автоматична мобилна 
инсталация за подготовка и филтриране на питейна вода с основни характеристики, 
отговарящи на минималните такива, посочени в Техническата спецификация на 
възложителя”. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП и Раздел VI,8.4., 
абзац 3 (трети) от условията на възложителя комисията РЕШИ: 

Изисква от участника КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР – ЧЪНК”, гр.София в срок до 5 (пет) 
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи следните  документи:  

1. „Образец № 2” - „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” в оригинал, изготвен и 
подписан съгласно указанията на възложителя; 

2. ЕЕДОП в електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. формат от 
консорциума, попълнен и подписан съгласно указанията на възложителя; 

3. Нов ЕЕДОП в електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. формат от  
участника в консорциума, който е изпълнил доставката, попълнен и подписан 
съгласно указанията на възложителя. 

Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на 
участника „ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД, гр.София за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор на възложителя. 

След като разгледа представените документи комисията констатира, че участникът е 
представил всички необходими документи изисквани от възложителя. 

В документа по „Образец № 2” -  „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” участникът заявява, че  при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета 
на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

Комисията разгледа ЕЕДОП в електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. 
формат представен от участника „ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД, гр.София. Със същия 
документ участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като 
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на 
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Предвид гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ПРОСТРИЙМ ГРУП” 
ЕООД, гр.София до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото 
предложение. 

Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на 
участника „ГЕТС УОТЪР ГМБХ”, дружество с ограничена отговорност, гр. Нидерциер, 
Република Германия за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор на възложителя. 

След като разгледа представените документи комисията констатира, че участникът е 
представил всички необходими документи изисквани от възложителя. 

В документа по „Образец № 2” -  „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” участникът заявява, че  при 
изпълнение на поръчката няма ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета 
на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.  

Комисията разгледа ЕЕДОП в електронен вид на оптичен носител /CD/, в PDF. 
формат представен от участника „ГЕТС УОТЪР ГМБХ”. Със същия документ участникът 



удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата 
на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните 
национални основания за отстраняване. 

След като разгледа част IV, „Критерии за подбор”, Раздел „В” – „Технически и 
професионални способности” от представения ЕЕДОП на „ГЕТС УОТЪР ГМБХ” комисията 
констатира, че представената информация за посочените доставки е непълна предвид 
изискванията на възложителя, свързани с критериите за подбор, посочени в поле III.1.3 от 
обявлението за обществената поръчка,  а именно: „Участниците, техните подизпълнители 
или другите трети лица, ако има такива, попълват полето за отговор по т.1б/ в раздел В 
от Част IV на ЕЕДОП, като се посочва информация за изпълнената / ите дейности / 
доставки за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, които 
са идентични или  сходни с предмета и обема на поръчката, с посочване на изпълнения 
вид и обем, дата на приемане / приключване на изпълнението, стойност и др. 
информация по преценка на участника. Посочват се и данни за съответния получател на 
доставката / ите”.    

„ Участникът да е изпълнил поне 1 (една) доставка, чийто предмет и обем е идентичен 
или сходен с предмета на поръчката. Под предмет и обем „сходен” с предмета на 
поръчката следва да се разбира : „доставка и монтаж на една автоматична мобилна 
инсталация за подготовка и филтриране на питейна вода с основни характеристики, 
отговарящи на минималните такива, посочени в Техническата спецификация на 
възложителя”. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП и Раздел VI,8.4., 
абзац 3 (трети) от условията на възложителя комисията РЕШИ: 

Изисква от участника „ГЕТС УОТЪР ГМБХ”, дружество с ограничена отговорност, гр. 
Нидерциер, Република Германия в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на 
настоящия протокол да представи следния  документ: 

 
1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид на 

оптичен носител /CD/ в PDF. формат, попълнен и подписан съгласно указанията 
на възложителя. 

 
Комисията реши да проведе следващото си заседание в срок до 5 (пет) работни дни, 

считано от датата на изтичане на срока за представяне на изискваните документи от 
участниците :  КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР – ЧЪНК”, гр.София и „ГЕТС УОТЪР ГМБХ”, 
дружество с ограничена отговорност, гр. Нидерциер, Република Германия. 

 

Със съставяне на настоящия протокол и полагане на подписите под него комисията 

закри своето заседание на 12.12.2019 г. в 16.45 часа. 

 
 

Председател:  инж. Румен Стоилов : ………/п/*………… 

Членове: 1. инж. Яна Гавова : ………/п/*……………… 

                 2. Добри Николов : ………/п/*…………..   

                         

*  Заличена информация на  основание чл.36а,  

    ал.3 от ЗОП във  връзка със ЗЗЛД.    

 
 


