“ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД – РАЗГРАД
П Р О Т О К О Л №1
От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-11-70/13.03.2020 г. за разглеждане,
оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание с предмет: “ИЗПИТВАНЕ
КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ
НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”, открито с Решение № РД-11-46/20.02.2020 г.

под № в РОП: 961055, публикувано обявление за поръчка –специални сектори (Директива
2004/17/ЕО) изх. №ОП-04-69/20.02.2020 г., № в РОП: 961056
На 16.03.2020 г. 10:30 часа, на основание чл.54 от Правилника за прилагане на
обществените поръчки (ППЗОП), в стая 301 на административната сграда на “Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр. Разград, комисия в състав:
Председател: Даниела Димитрова – ръководител Доставки и ОП
и членове:
1. инж. Татяна Маринова – ръководител ПТО
2. инж. Ивелина Иванова – ръководител ЛИВ
започна своята работа по извършване подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти за участие в публично състезание с предмет “ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА
ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”, при следните обособени позиции:

НА

Позиция № 1 – Вземане и изпитване на проби от питейна вода по микробиологични показатели.
Позиция № 2 - Изпитване на проби от питейна вода по химични показатели
Позиция № 3 – Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Разград
Позиция № 4 – Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Русе
Позиция № 5 – Изпитване на проби от питейна вода по радиологични показатели
Позиция № 6 – Изпитване на проби от отпадъчни води по показател живак.
Позиция № 7 – Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни
води по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.
На публичната част на заседанието на комисията не присъстваха представители на
участниците или на средства за масово осведомяване.
Публична част на заседанието:
Постъпили оферти в срока, указан в обявлението /12.03.2020 г./ съгласно приемопредавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП:
№

Наименование на
Участника

Вх.№ на
Дата на
Час на
предложение получаване на получаване на
то
предложението предложението

Обособени
позиции

1

„Диал” ООД гр. Бухово

ОП-04-95

11.03.2020 г.

12:19

5, 6

2

СЖС България ЕООД
София

ОП-04-96

12.03.2020 г.

09:28

2, 3, 6, 7

3

„Диагностика 7” ЕООД гр.
Ловеч

ОП-04-97

12.03.2020 г.

09:38

1

4

„Софийска вода” АД гр.
София

ОП-04-98

12.03.2020 г.

09:43

Не е посочено

5

„Евротест-контрол” ЕАД
гр. София

ОП-04-99

12.03.2020 г.

10:12

2, 3, 6

№

Наименование на
Участника

6

Юрофинс ХОС Тестинг
България ЕООД гр. София

Вх.№ на
Дата на
Час на
предложение получаване на получаване на
то
предложението предложението
ОП-04-100

12.03.2020 г.

10:28

Обособени
позиции

1, 2, 3, 5 ,6

Започна отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване:
Оферта с вх. № ОП-04-95/11.03.2020 г. от „Диал” ООД гр. Бухово, постъпила в
запечатан непрозрачен плик.
Данни за контакт с участника: гр. Бухово 1830, ул. „Мина Бухово” №111, телефон 029942240, ел.поща - office@dial-ltd.com
Офертата се отнася за обособени позиции №5 - Изпитване на проби от питейна вода по
радиологични показатели и №6 - Изпитване на проби от отпадъчни води по химични показатели
Съдържание на офертата:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №5 на
електронен носител – CD в отделен плик (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от
Илко Младенов – законен представител, с валиден електронен подпис.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №6 на
електронен носител – CD в отделен плик (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от
Илко Младенов – законен представител, с валиден електронен подпис.
3. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №6 от документацията) –
оригинал, подписано от законния представител.
4. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец 7 от документацията) –
оригинал, подписано от законния представител.
5. Два броя заверени копия на Сертификат за внедрена система за управление на качеството
БДС EN 9001:2015
6. Два броя Декларации по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП (образец 16 от документацията –
оригинали, подписани от законния представител
7. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№5”.
8. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№6”.
Членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и техническите
предложения на участника.
Оферта с вх. № ОП-04-96/12.03.2020 г. от „СЖС България” ЕООД гр. София,
постъпила в запечатан непрозрачен плик.
Данни за контакт с участника: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” №115Г, БЦ
Мегапарк, Офис „С”, ет.6, телефон - 0291015, факс: 02 9433427, ел.поща - sgs.bulgaria@sgs.com
лице за контакт – Албена Амзина, ел.поща albena.amzina@sgs.com
Офертата се отнася за обособени позиции №2 - Изпитване на проби от питейна вода по
химични показатели, № 3 – Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област
Разград, №6 - Изпитване на проби от отпадъчни води по показател живак и №7 - Вземане на проби
и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите от Наредбата
за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез
употребата им в земеделието.
Съдържание на офертата:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат – оригинал,
подписан от Димитър Марикин - законен представител.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №2 на
електронен носител – CD в отделен плик (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от
Димитър Марикин – законен представител, с валиден електронен подпис.

3. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №3 на
електронен носител – CD в отделен плик (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от
Димитър Марикин – законен представител, с валиден електронен подпис.
4. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №6 на
електронен носител – CD в отделен плик (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от
Димитър Марикин – законен представител, с валиден електронен подпис.
5. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №7 на
електронен носител – CD в отделен плик (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от
Димитър Марикин – законен представител, с валиден електронен подпис.
6. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №3 от документацията) –
оригинал, подписано от законният представител.
7. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №4 от документацията) –
оригинал, подписано от законният представител.
8. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №7 от документацията) –
оригинал, подписано от законният представител.
9. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №7 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №8 от документацията) –
оригинал, подписано от законният представител.
10. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП (образец 16 от документацията – оригинал,
подписана от законния представител
11. Сертификат за акредитация №86 ЛИ/30.09.2019 г. - заверено копие.
12. Заповед за акредитация №А 438/30.09.2019 г - заверено копие.
13. Сертификат за съответствие със ISO 9001:2015 – заверено копие.
14. Пълномощно на Цветелина Цветкова – заверено копие.
15. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№2 - Изпитване на проби от питейна вода по химични показатели”.
16. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№6 - Изпитване на проби от отпадъчни води по показател живак”
17. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№3 - Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Разград”
18. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№7 - Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по
показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието”
Членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и техническите
предложения на участника.
Оферта с вх. № ОП-04-97/12.03.2020 г.
от „Диагностика 7” ЕООД гр.Ловеч,
постъпила в запечатан непрозрачен плик.
Данни за контакт с участника: гр. Ловеч, жк Здравец, бул. „Мизия” тел. – 0882548834,
0887306042, факс: 068586052, ел.поща - diagnostika7@abv.bg
Офертата се отнася за обособени позиции №1 – Вземане и изпитване на проби от питейна
вода по микробиологични показатели.
Съдържание на офертата:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат – оригинал,
подписан от законния представителя Цеца Кирова - управител.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №1 на
електронен носител – CD в отделен плик (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от
законния представител, с валиден електронен подпис.

3. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП (образец 16 от документацията – оригинал,
подписана от законния представител
4. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №2 от документацията) –
оригинал, подписано от законния представител.
5. Сертификат за акредитация №149 ЛИ/15.08.2019 г. - заверено копие.
6. Заповед за акредитация №А 332/15.08.2019 г - заверено копие.
7. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№1 – Вземане и изпитване на проби от питейна вода по микробиологични показатели
Членовете на комисията
подписаха плика с ценовите параметри и техническото
предложение на участника.
Оферта с вх. № ОП-04-98/12.03.2020 г. от „Софийска вода” АД гр. София, постъпила
в запечатан непрозрачен плик.
Данни за контакт с участника: гр. София 1715, жк Младост 4, Бизнес Парк София №1,
бл.2А, тел. 0889520826, факс: 028122588, ел.поща - vstefanova@sofiyskavoda.bg, лице за контакт:
Весела Стефанова.
Върху офертата не е посочено за кои обособени позиции се отнася. След отваряне на плика
се установи, че предложението е за обособени позиции №2 - Изпитване на проби от питейна
вода по химични показатели и №6 - Изпитване на проби от отпадъчни води по показател живак
Съдържание на офертата:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата за обособена позиция №2 с дата,
подпис и печат – оригинал, подписан от законния представител Васил Тренев - управител.
2. Четири броя Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция
№2 на електронен носител – CD (образец №1 от документацията) – оригинал, подписани от
Милена Ценова, Владимир Стратиев, Васил Тренев и Фредерик Фарош с валидни електронни
подписи.
3. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №3 от документацията) –
оригинал, подписано от законния представител.
4. Сертификат за съответствие със ISO 9001:2015 – заверено копие.
5. Сертификат за акредитация №50 ЛИ/12.02.2020 г. - заверено копие.
6. Заповед за акредитация №А 91/12.02.2020 г - заверено копие.
7. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№2 – Изпитване на проби от питейна вода по химични показатели”
8. Списък на документите, съдържащи се в офертата за обособена позиция №6 с дата,
подпис и печат – оригинал, подписан от законния представител Васил Тренев - управител.
2. Четири броя Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция
№6 на електронен носител – CD (образец №1 от документацията) – оригинал, подписани от
Милена Ценова, Владимир Стратиев, Васил Тренев и Фредерик Фарош с валидни електронни
подписи.
10. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6 в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №7 от документацията) –
оригинал, подписано от законния представител.
11. Сертификат за съответствие със ISO 9001:2015 – заверено копие.
12. Сертификат за акредитация №50 ЛИ/12.02.2020 г. - заверено копие.
13. Заповед за акредитация №А 91/12.02.2020 г - заверено копие.
14. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№6 – Изпитване на проби от отпадъчни води по показател живак”
Членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и техническите
предложения на участника.
Оферта с вх.№ ОП-04-99/12.03.2020 г. от „Евротест-контрол” ЕАД гр. София,
постъпила в запечатан непрозрачен плик.
Данни за контакт с участника: тел. 024470360, ел.поща: office@eurotest-control.bg

Офертата се отнася за обособени позиции №2 - Изпитване на проби от питейна вода по
химични показатели, №3 - Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област
Разград и №6 - Изпитване на проби от отпадъчни води по химични показатели.
Съдържание на офертата:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат – оригинал,
подписан от законния представител Иван Кожухаров – Изп. директор.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки на електронен носител – CD
(образец №1 от документацията) – оригинал, подписани от съвета на директорите.
3. Сертификат за акредитация№9 ЛИ/28.02.2019 г. - заверено копие.
4. Заповед №А 84/28.02.2019 г – заверено копие.
5. Сертификат за одобрение на ISO 9001:2015 – заверено копие.
6. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 (образец №3 от
документацията) – оригинал, подписано от законния представител.
7. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 (образец №4 от
документацията) – оригинал, подписано от законния представител.
8. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6 (образец №7 от
документацията) – оригинал, подписано от законния представител.
9. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№2”.
10. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№3”.
11. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№6”.
Членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и техническите
предложения на участника.
Оферта с вх. № ОП-04-100/12.03.2020 г. от „Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД
гр. София, постъпила в запечатан непрозрачен плик.
Данни за контакт с участника: гр. София 1712, бул. „Александър Малинов” №78, тел.
070020726, 0889250676, ел.поща: Bulgariahos@eurofins.com
Офертата се отнася за обособени позиции №1 - Вземане и изпитване на проби от питейна
вода по микробиологични показатели, №2 - Изпитване на проби от питейна вода по химични
показатели, № 3 – Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Разград,
№ 5 – Изпитване на проби от питейна вода по радиологични показатели и № 6 – Изпитване на
проби от отпадъчни води по показател живак.
Съдържание на офертата:
1. Списък на документите, за обособена позиция №1 без подпис и печат
2. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №1 на
електронен носител – CD (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от законните
представители на участника.
3. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 (образец №2 от
документацията) – оригинал, подписано от законния представител.
4. Нотариално заверено пълномощно от законния представител за подаване на оферти,
присъстие на процедури и деклариране на обстоятелства във връзка с обществени поръчки –
заверено копие
5. Сертификат за акредитация№290 ЛИ/28.02.2019 г. - заверено копие.
6. Заповед №А 80/28.02.2019 г – заверено копие.
7. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена позиция
№1”
8. Списък на документите, за обособена позиция №2, подписан от пълномощник и
подпечатано с печата на участника
9. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №2 на
електронен носител – CD (образец №1 от документацията) – оригинал, подписани от законните
представители на участника.

10. Единен европейски документ за обществени поръчки от подизпълнителя Юрофинс
Хидролоджи Ест Франция на български и английски език на електронен носител – CD (образец
№1 от документацията) – оригинал, подписани от законния представител.
11. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 (образец №3 от
документацията) – оригинал, подписано от законния представител.
12. Приложение към техническото предложение с пазпределение на показателите за
изпитване между участника и подизпълнителя – оригинал, подписано от пълномощника
13. Декларация за ангажираност на подизпълнител – заверено копие
14. Нотариално заверено пълномощно от законния представител за подаване на оферти,
присъстие на процедури и деклариране на обстоятелства във връзка с обществени поръчки –
заверено копие
15. Сертификат за акредитация №290 ЛИ/28.02.2019 г. - заверено копие.
16. Заповед №А 80/28.02.2019 г – заверено копие.
17. Сертификат за акредитация на подизпълнителя за съответствие с изискванията на
стандарт NF EN ISO/CEI 17025:2005 - заверено копие.
18. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП от подизпълнителя (образец 16 от
документацията) – заверено копие, подписана от законния представител
19. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена позиция
№2”
20. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №3 на
електронен носител – CD (образец №1 от документацията) – оригинал, подписани от законните
представители на участника.
21. Единен европейски документ за обществени поръчки от подизпълнителя Юрофинс
Хидролоджи Ест на български и английски език на електронен носител – CD (образец №1 от
документацията) – оригинал, подписани от законния представител.
22. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 (образец №4 от
документацията) – оригинал, подписано от законния представител.
23. Приложение към техническото предложение с пазпределение на показателите за
изпитване между участника и подизпълнителя – оригинал, подписано от пълномощника
24. Декларация за ангажираност на подизпълнител – заверено копие
25. Нотариално заверено пълномощно от законния представител за подаване на оферти,
присъстие на процедури и деклариране на обстоятелства във връзка с обществени поръчки –
заверено копие
26. Сертификат за акредитация на подизпълнителя за съответствие с изискванията на
стандарт NF EN ISO/CEI 17025:2005 - заверено копие.
27. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП от подизпълнителя (образец 16 от
документацията) – заверено копие, подписана от законния представител
28. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена позиция
№3”
29. Списък на документите за позиция №5, подписан от пълномощника В. Горанова
30. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №5 на
електронен носител – CD (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от законните
представители на участника.
31. Единен европейски документ за обществени поръчки от подизпълнителя Юрофинс
Ейхром Радиоактивите на български и английски език електронен носител – CD (образец №1 от
документацията) – оригинал, подписан от законния представител.
32. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5 (образец №6 от
документацията) – оригинал, подписано от законния представител.
33. Нотариално заверено пълномощно от законния представител за подаване на оферти,
присъстие на процедури и деклариране на обстоятелства във връзка с обществени поръчки –
заверено копие
34. Сертификат за акредитация на подизпълнителя за съответствие с изискванията на
стандарт NF EN ISO/CEI 17025:2005 - заверено копие.

35. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП от подизпълнителя на български и английски
език (образец 16 от документацията) – заверени копия, подписана от законния представител
36. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена позиция
№5”
37. Списък на документите за позиция №6 без подпис и печат
38. Единен европейски документ за обществени поръчки за обособена позиция №6 на
електронен носител – CD (образец №1 от документацията) – оригинал, подписан от законните
представители на участника.
39. Единен европейски документ за обществени поръчки от подизпълнителя Юрофинс
Хидролоджи Ест на български и английски език на електронен носител – CD (образец №1 от
документацията) – оригинал, подписани от законния представител.
40. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6 (образец №7 от
документацията) – оригинал, подписано от законния представител.
41. Нотариално заверено пълномощно от законния представител за подаване на оферти,
присъстие на процедури и деклариране на обстоятелства във връзка с обществени поръчки –
заверено копие
42. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП от подизпълнителя (образец 16 от
документацията) – заверено копие, подписана от законния представител
43. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена позиция
№7”
Членовете на комисията подписаха пликовете с ценовите параметри и техническите
предложения на участника.
Непублична част на заседанието:
Комисията провери за съответствието на представените от участниците документи със
описите на представените документи и установи следното:
1. В офертата на „Диал” ООД липсва списък на представените документи
Указания на комисията: Участникът следва да представи списък на представените и
описани в протокола документи, с дата подпис и печат.
2. В офертата на „СЖС България” ЕООД е налице съответствие между описа на
представените документи и самите документи.
3. В офертата на „Диагностика7” ЕООД гр. Ловеч е налице съответствие между описа на
представените документи и самите документи.
4. В офертата на „Софийска вода” АД не е налице съответствие между описа на
представените документи и самите документи, а именно: В списъка за всяка обособена позиция е
посочено, че са представени 7 броя ЕЕДОП. В действителност са представени по четири броя
ЕЕДОП от Милена Ценова, Владимир Стратиев, Васил Тренев и Фредерик Фарош.
5. В офертата на „Евротест-контрол” ЕАД гр. София е налице съответствие между описа на
представените документи и самите документи.
6. В офертата на „Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД е налице съответствие
между описа на представените документи и самите документи за обособени позиции №2, 5 и 6. За
позиция №3 липсва списък.
В закрити заседания в периода 17-19 март 2020 г. комисията разгледа подробно
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП (в случая ЕЕДОП) за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор на участниците и установи следното:
В два броя ЕЕДОП на „Диал” ООД е попълнена минимално изискуемата информация и
допълнителна информация, некасаеща настоящата обществена поръчка. Комисията откри и в
двата ЕЕДОП следните несъответствия, отнасящи се до критериите за подбор на участника.
1. В раздел А: „Годност” участникът е посочил, че не притежава специално разрешение за
извършване на услугата, а именно: акредитирана лаборатория съгласно изискванията на стандарт
БДС EN ISО/IEC 17025:2018, по-нов или еквивалент. Тази информация участникът е посочил в
раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството....

2. В раздел Г е попълнена информацията от раздел А, но не е попълнена информация
относно стандарт за управление на качеството. В същото време участникът представя копия на
съответния стандарт.
Указания на комисията: Участникът следва да представи нов ЕЕДОП с коректна
информация.Не е необходимо да се представя ЕЕДОП за всяка обособена позиция. Може да
се представи един ЕЕДОП, включващ двете обособени позиции, като в раздела „Обособени
позиции” се посочват двете обособени позиции, за които е подадено предложението.
В четири броя ЕЕДОП на „СЖС България” ЕООД е попълнена минимално изискуемата
информация и допълнителна информация, некасаеща настоящата обществена поръчка. Комисията
откри в 4 броя ЕЕДОП следните несъответствия, отнасящи се до личното състояние и критерии за
подбор на участника:
1.Участникът е посочил, че за него се прилаган специфични национални основания за
изключване, като е описал изискванията в документацията. Ако за участника не се прилагат
специфични национални основания за изключване, той следва да посочи отговор „не”. Ако посочи
отговор „да”, следва да опише на кои от изискванията, посочени в документацията не отговаря,
евентуални присъди, мерки за надежност и др. информация. Комисията счита, че се касае за
техническа грешка.
2. В раздел А: „Годност” участникът е посочил, че не притежава специално разрешение за
извършване на услугата, а именно: акредитирана лаборатория съгласно изискванията на стандарт
БДС EN ISО/IEC 17025:2018, по-нов или еквивалент. Тази информация участникът е посочил в
раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството....
3. В раздел Г е попълнена информацията от раздел А, но не е попълнена информация
относно стандарт за управление на качеството. В същото време участникът представя копия на
съответния стандарт.
Указания на комисията: Участникът следва да представи нов ЕЕДОП с коректна
информация. Не е необходимо да се представя ЕЕДОП за всяка обособена позиция. Може да
се представи един ЕЕДОП, включващ четирите обособени позиции, като в раздела
„Обособени позиции” се посочват четирите обособени позиции, за които е подадено
предложението.
В ЕЕДОП на „Диагностика 7” ЕООД е попълнена минимално изискуемата информация и
допълнителна информация, некасаеща настоящата обществена поръчка. Комисията откри
следното несъответствие, отнасящо се до критериите за подбор на участника.
1.В раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството, участникът е посочил информация
относно Сертификат за акредитация от БСА. В този раздел следва да се посочи информация
относно мерки за осигуряване на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015
или еквивалентни мерки
Указания на комисията: Участникът следва да представи нов ЕЕДОП с коректна
информация.
В осем броя ЕЕДОП на „Софийска вода” АД е попълнена минимално изискуемата
информация, касаеща настоящата обществена поръчка. Комисията откри следните несъответствия:
1. В съответствие с информацията от ТР, съветът на директорите на участника се състои от
седем лица. ЕЕДОП са представени за четири от тях.
2. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор не са попълнени
всички данни, отнасящи се за дата на раждане, място на раждане, улица и номер, пощенски код, ел.
поща и др.
Указания на комисията: Участникът следва да представи нов ЕЕДОП за лицата
Мариана Итева, Бисер Дамяновски и Франсоа Деберг. Не е необходимо да се представя
ЕЕДОП за всяка обособена позиция. Може да се представи един ЕЕДОП, включващ двете
обособени позиции и подписан от посочените по-горе лица, ако обстоятелствата, касаещи
лично състояние са едни и същи за всеки от тях. В него следва да се попълни липсващата
информация по т.2
В ЕЕДОП на „Евротест-контрол” ЕАД е попълнена минимално изискуемата информация
и допълнителна информация, некасаеща настоящата обществена поръчка. Комисията не откри

несъответствия или липса на информация, отнасяща се до личното състояние и критериите за
подбор на участника.
В ЕЕДОП на „Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД е попълнена минимално
изискуемата информация и допълнителна информация, некасаеща настоящата обществена
поръчка. Комисията откри следните несъответствия или липса на информация, отнасяща се до
цялостно оформление на офертата:
1. Списък на документите, за обособена позиция №1 е без подпис и печат
Указания на комисията: Участникът следва да представи нов списък с подпис и
печат
2. Липсва списък на документите за обособена позиция №3
Указания на комисията: Участникът следва да представи списък, надлежно подписан
и подпечатан
3. Списък на документите, за обособена позиция №6 е без подпис и печат
Указания на комисията: Участникът следва да представи нов списък с подпис и
печат
4. Във всички представени ЕЕДОП-и в раздел А: „Годност” участникът е посочил, че не
притежава специално разрешение за извършване на услугата, а именно: акредитирана лаборатория
съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISО/IEC 17025:2018, по-нов или еквивалент. Тази
информация участникът е посочил в раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството....
5. Във всички представени ЕЕДОП-и в раздел Г е попълнена информацията от раздел А,
но не е попълнена информация относно стандарт за управление на качеството БДС EN ISO
9001:2015.
Указания на комисията: Участникът следва да представи нов ЕЕДОП с коректна
информация. Не е необходимо да се представя ЕЕДОП за всяка обособена позиция. Може да
се представи един ЕЕДОП, включващ четирите обособени позиции, като в раздела
„Обособени позиции” се посочват четирите обособени позиции, за които е подадено
предложението.
4. В представените от двамата подизпълнители ЕЕДОП-и в раздел А: „Годност” е посочено,
че не притежават специално разрешение за извършване на услугата, а именно: акредитирана
лаборатория съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISО/IEC 17025:2018, по-нов или
еквивалент. Тази информация подизпълнителите са посочили в раздел Г: Схеми за осигуряване на
качеството....
5. В представените от подизпълнителите ЕЕДОП-и в раздел Г е попълнена информацията
от раздел А, но не е попълнена информация относно стандарт за управление на качеството БДС
EN ISO 9001:2015 или еквивалентни мерки за управление на качеството.
Указания на комисията: Участникът следва да представи за подизпълнителите нови
ЕЕДОП-и с коректна информация. Не е необходимо да се представя ЕЕДОП за всяка
обособена позиция. Може да се представи един ЕЕДОП, включващ обособени позиции, за
които е предвидено участието на подизпълнители, като в раздела „Обособени позиции” се
посочват обособени позиции, за които е подадено предложението.
6. Никой от представените ЕЕДОП-и на електронен носител
не е подписан от
упълномощеното лице, което е подписало част от документите в офертата.
Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.3 от ЗОП, „ когато кандидатът или участникът, или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от
физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това
физическо лице”.
Указания на комисията: Предвид, че част от документите /волеизявлението на
законния представител на участника/ са подписани от упълномощено лице, участникът
следва да представи ЕЕДОП, подписан от упълномощеното лице за обстоятелствата по
чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП
Въз основа на констатациите в непубличната част на заседанията, комисията единодушно
взе следните решения:

1. В срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола от разглеждането на
документите за съответствие с изискванията на възложителя и документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП, участниците, по отношение на които са констатирани несъответствия, следва да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, в които съдържат променена и/или
допълнена информация в съответствие с изискванията на възложителя и указанията на комисията,
посочени по-горе.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите /ако е приложимо/.
Информацията и документите следва да се представят в запечатана опаковка на адрес гр.
Разград, ул. „Сливница” №3А, деловодство.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените в чл.54, ал.1, 2 и 7
от ЗОП /лично състояние/, новият ЕЕДОП може да бъде подписан само от едно от лицата, които
може самостоятелно да го представляват.
2. Протоколът да се публикува в профила на купувача и да се изпрати до участниците на
посочените от тях електронни адреси съгласно ЗЕДЕУУ с придружителни писма, подписани от
председателя на комисията.
3. Следващо заседание на комисията – след изтичане на срока по т.1 .
Дата на съставяне на протокола - 20.03.2020 г.

Комисия:
Председател
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В този документ има заличена информация съгласно чл.59 от ЗЗЛД. На мястото на заличената
информация е поставена *

