
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 
 

Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП за провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изпълнение на 
договор с гарантиран резултат(ЕСКО договор) за въвеждане на енергоефективни 
мерки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана – 
Водопомпена станция „Добри дол”, назначена със Заповед № 344/28.12.2018 г. 
на Възложителя  проведе заседание на 03.01.2019  г. в състав: 
         Председател:  инж. Николай  Григоров  – Гл. енергетик 
            и членове: 1. инж. Петър Ценов – Гл. инженер 

 2. Наташа Стоянова – Гл. счетоводител 
    3. Самуил Авдала - външен експерт с уникален № BE-108 в    
                                  АОП  

           4. Камелия Цекова – адвокат 
1. Относно подадена оферта от ДЗЗД „ЕНЕФ” с Вх. № 180/27.12.2018 г. 

в Регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, в представените от участника документи 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията установи липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор поставени от възложителя, както следва: 
- В представения от участника ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: 
ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т. 1б е посочил една 
дейност, изпълнена от съдружника в обединението „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ 
СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД . Съгласно изискванията на обявлението за поръчка и 
документацията за участие,  участникът следва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката най-много за 
последните три години от датата на подаване на офертата, т.е. повече от една 
дейност; 
- В представения от участника ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: 
ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т. 6 е посочил за 
изпълнение на услугата, лице магистър-инженер, специалност „Електроника“. 
Съгласно изискванията на обявлението за поръчка и документацията за участие,  
участникът следва да разполага с магистър инженер "Електрически машини и 
апарати" или еквивалент. В случая специалността „Електроника“ не може да 
бъде приета за еквивалентна на "Електрически машини и апарати"; 
- Представеният от участника ЕЕДОП на съдружника „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД не е 
подписан с електронен подпис от двамата управители на дружеството - Стефан 
Филипов Тотев и Кирил Витанов Витанов; 
- В представения от участника ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, б. В: 
ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т. 6 е посочил за 
изпълнение на услугата, лице магистър-инженер, специалност „Електроника“. 
Съгласно изискванията на обявлението за поръчка и документацията за участие,  
участникът следва да разполага с магистър инженер "Електрически машини и 



 
 

 

 

апарати" или еквивалент. В случая специалността „Електроника“ не може да 
бъде приета за еквивалентна на "Електрически машини и апарати". 
Предвид констатациите направени от комисията, на основание чл. 54, ал. 9 във 
връзка с ал. 8 от ППЗОП, участникът може да представи на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация в срок до 5 работни дни от получаването на протокола. 
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 
участие.  
 
 
        п          
Председател:.............................  съгл. чл.2 ЗЗЛД   
                   
    и членове:              п                                                           п 
           1. ............................  съгл. чл.2 ЗЗЛД   3. ……………….съгл. чл.2ЗЗЛД                                     
        п                                                           п 
           2. ............................. съгл. чл.2ЗЗЛД    4………………...съгл. чл.2ЗЗЛД 
   
 
 
03.01.2019 г. 
 


