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ПРОТОКОЛ № 2 
за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 

„Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и 

специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, 

както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и 

биота и закупуване на необходимата техника и оборудване" по четири обособени 

позиции 

Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой 

течна хроматографска система (HPLC/MS/MS) за Регионална лаборатория (РЛ) - Плевен. 

Разработване и въвеждане на методи за анализ на широка гама полярни съединения от допълнителния 

списък за наблюдение по Директива 2013/39/ЕС” 

Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 (един) брой газхроматографска система (GC/MS/MS) за 

Регионална лаборатория (РЛ) -Стара Загора, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване 

и въвеждане на методи за анализиране на органокалаени съединения и на методи за пробоподготовка и 

анализ на определени приоритетни вещества в седименти и биота и оборудване за подготовка на 

биота за изпитване” 

Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 (един) брой газхроматографска система (GC/MS/MS/NCI) 

за Регионална лаборатория (РЛ) -Пловдив, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване и 

въвеждане на методи за анализ на полибромиранидифенилови етери (PBDE) във води и биота и за С10-

13-хлороалкани във води и седименти и оборудване за подготовка на биота за изпитване“ 

Обособена позиция № 4 „Закупуване, доставка и инсталиране на 3 (три) броя автоматични 

системи за твърдофазова екстракция на водни проби за Регионални лаборатории Плевен, Стара Загора 

и Русе” 

 

 

В периода от 27.03.2017 г. до 06.06.2017 г. в сградата на Изпълнителна агенция 

по околна среда /ИАОС/, в изпълнение на Заповед № 96 от 27.03.2017г. на и.д. 

Изпълнителен директор на ИАОС, изменена със Заповед №166/26.04.2017 г. на и.д. 

Изпълнителен директор на ИАОС и във връзка с Решение № 33 от 26.08.2016г. за 

откриване на процедурата с горепосочения предмет и Решение № 06 от 02.03.2017г за 

одобряване на  изменение или допълнителна информация, на основание чл.18, ал.1, т.1 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведоха закрити заседания на комисия 

в състав: 

 

Председател на комисията:  

1.Златка Георгиева – началник на отдел „Лаборатория за инструментални 

методи за анализ“, Главна дирекция „Лабораторна и аналитична дейност“ (ГД ЛАД) 

Членове: 

2. Стела Гинин – главен експерт в отдел „РЛ Стара Загора“, ГД ЛАД 

3. Весела Генина  – главен експерт в отдел „РЛ Пловдив“, ГД ЛАД 

4. Боряна Йончева – началник отдел „РЛ Плевен“, ГД ЛАД 

5. Весела Еленкова - старши експерт в отдел "Финанси и стопанско управление" 

(ФСУ), дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“ 

(ФПОАЧР) 

6. Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел "Правен" в ИАОС, дирекция 

ФПОАЧР  

7. Ивайло Маджуров – упълномощен представител на „Маджуров енд партнърс“ 

ООД - Консултант съгласно Договор 3244/27.05.2016г. за предоставяне на юридически 



2 

услуги по Проект №BG16M1OP002-1.004-001 "Разработване и въвеждане на методи за 

анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС" 

 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията разгледа на закрити заседания 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията на възложителя 

за лично състояние и критерии за подбор. 

 

След извършената проверка в закрити заседания, проведени в периода от 

27.03.2017 г. до 06.06.2017 г., комисията направи следните констатации относно 

съответствието на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията на 

възложителя за лично състояние и критерии за подбор, както следва: 

 

1.За участника "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД гр.София - представена оферта за 

Обособени позиции №1, №2 и №3 - вх.№ 01 от 24.03.2017г в 14:55 часа, комисията 

констатира: 

1.1.За обособена позиция №1 

1.1.1.В част ІІ, раздел В от ЕЕДОП, участникът "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД 

декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 

за подбор, посочени в част ІV. Така също в част ІІ, раздел Г и част IV, раздел В, т.10 от 

ЕЕДОП декларира, че няма да ползва подизпълнители. Същевременно в част ІV, раздел 

В, т.2 посочва, че ще използва следните технически лица: 

- инж. Андрей Паламарев – сервизен инженер, завеждащ Сервизен отдел. За 

специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, както и не са 

посочени брой години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта 

на поръчката по обособената позиция. 

- инж. Иван Иванов – сервизен инженер и апликационен специалист. За 

специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, както и не са 

посочени брой години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта 

на поръчката по обособената позиция. 

- д-р Волфрам Зайс - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. Приложена е Автобиография на д-р Волфрам Зайц, от която е видно, 

че лицето не е в трудово-правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД – участник в 

процедурата. Представено е и удостоверение от Университета на Съри за присъдена 

степен доктор по философия, а не в областта на химията, каквото е изискването на 

документацията за участие. Представено е писмо от Ръководител на Лабораторията за 

оперативен контрол и изследвания в Лангенау, Германия, с което се удостоверява 

повече от пет години професионален опит на специалиста като химик в дружеството и 

повече от три години извършва опити за количествен анализ на органични замърсители 

във води, използвайки течна хроматография – масспектрометрия. В допълнение е 

посочено, че д-р Зайц разработва в дружеството нови методи за количествен анализ на 

органични съединения – замърсители в продължение на повече от две години. 

- Щефан Вайс - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. Приложена е Автобиография на Щефан Вайс, от която е видно, че 

лицето не е в трудово-правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД. Представено е 

писмо от Ръководител на Лабораторията за оперативен контрол и изследвания в 

Лангенау, Германия, с което се удостоверява повече от пет години професионален опит 

на специалиста като химик в дружеството и повече от три години извършва опити за 

количествен анализ на органични замърсители във води, използвайки течна 

хроматография – масспектрометрия. 

- инж. Петя Карачорска - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. За специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, 
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както и не са посочени брой години професионален опит по специалността и брой 

години специализиран опит. 

- Лора Иванчева - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. За специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, 

както и не са посочени брой години професионален опит по специалността и брой 

години специализиран опит. 

Представена е Декларация от д-р Руди Винценбахер за съгласие за разработване 

за „ИноваКомерс“ методи за изброени вещества, но това лице не фигурира в екипа за 

изпълнение предмета на поръчката, деклариран от участника в ЕЕДОП. 

В обобщение: За нито едно от посочените по-горе лица, участникът не е 

декларирал основанието, на което ще бъдат включени при изпълнение предмета на 

поръчката (трудово, гражданско правоотношение или др.); за част от ръководния 

състав, който ще отговаря за разработването на методите за анализ и пробоподготовка 

не са посочени брой години професионален опит по специалността и брой години 

специализиран опит; за специалистите, които ще извършват инсталиране и сервизиране 

на апаратурата не е посочен опит в брой години в инсталиране и сервизиране на 

апаратура, сходна с обекта на поръчката по обособената позиция; не е включен 
специалист с докторска степен в област химия.  

1.1.2.В в част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП е посочил, че ще използва сервизна 

база, находяща се в гр.София, жк Дружба 2, бул.“Проф.Цветан Лазаров“№110, но не е 

посочено основание за ползване на сервизната база (собствена, наета или друго) с 

посочване на документа, въз основа на който се ползва (наименование, номер, дата, 

наемодател/лизингодател и др.). Когато сервизната база не е собственост на участника, 

следва да се посочи и начин, по който комисията може да провери заявените от 

участника обстоятелства (напр.телефон, факс, адрес или други на 

наемодател/лизингодател). 

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"ИНОВАКОМЕРС" ЕООД гр.София се дава възможност да представи нова 

информация, да допълни или поясни представената информация, като за целта да 

представи за обособена позиция №1 най-малко следните документи: 

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

- Отделен/ни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от лицата, които не са в трудово-

правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД и които ще бъдат използвани 

за доказване на съответствието на участника с критериите за подбор – на 

основание чл.67, ал.2 ЗОП 

- Документ за поетите от третите лица (лицата, които не са в трудово-правни 

отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД) задължения - на основание чл.65, 

ал.3 ЗОП 

Доколкото нормативната уредба не дава нарочна дефиниция, кои лица следва да 

бъдат третирани като "трети", то се възприема, че всички ресурси, извън собствените 

такива, следва да бъдат възприемани като ресурси на трети лица (Решение № 269 от 

14.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-90/25.01.2017 г.). За собствени човешки 

ресурси могат да се приемат само такива, които са в трудово-правни или приравнени на 

тях отношения с участника и/или са собственици и/или управители на дружеството. 

 

В допълнение, на основание чл.67, ал.5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "ИНОВАКОМЕРС" 

ЕООД следва да представи за обособена позиция №1 следните документи: 

- Списък на ръководния състав (минимум двама специалиста,които ще 

участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите), 

който ще отговаря за разработването на методите за анализ и пробоподготовка с 
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посочване на професионалната компетентност на лицата - образование, 

квалификационна степен, докторска степен-област, (за страните, за които се прилага 

само докторска степен по философия – PhD, да се приложи темата на докторската 

дисертация, от която да е видно, че е в областта на химията) професионален опит по 

специалността (вкл. описание на месторабота, длъжност, периоди, брой години общ 

професионален опит по специалността), специализиран опит (вкл. описание на 

месторабота, длъжност, периоди, брой години специализиран опит в прилагането 

и/или разработването на масспeктрометрични методи за анализ на органични 

замърсители във води с метода течна хроматография масспектрометрия и брой 

години специализиран опит в разработването на методи за анализ на органични 

замърсители във води с метода течна хроматография масспектрометрия), 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти, и други, 

необходими за удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за 

подбор 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с посочване на 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти (трудово, 

гражданско правоотношение или др.), опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката по обособената позиция (вкл. описание на месторабота, 

длъжност, периоди на изпълнение на инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна 

с обекта на поръчката по обособената позиция) и други, необходими за 

удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за подбор 

 

1.2.За обособена позиция №2 

1.2.1.В част ІІ, раздел В от ЕЕДОП, участникът "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД 

декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 

за подбор, посочени в част ІV. Така също в част ІІ, раздел Г и част IV, раздел В, т.10 от 

ЕЕДОП декларира, че няма да ползва подизпълнители. Същевременно в част ІV, раздел 

В, т.2 посочва, че ще използва следните технически лица: 

- инж. Иван Иванов – сервизен инженер и апликационен специалист. За 

специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, както и не са 

посочени брой години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта 

на поръчката по обособената позиция. 

- инж. Стоян Радев – сервизен инженер и апликационен специалист. За 

специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, както и не са 

посочени брой години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта 

на поръчката по обособената позиция. 

- д-р Волфрам Зайс - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. Приложена е Автобиография на д-р Волфрам Зайц, от която е видно, 

че лицето не е в трудово-правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД – участник в 

процедурата. В представените документи не се посочени брой години общ и 

специализиран опит на специалиста. 

- Щефан Вайс - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. Приложена е Автобиография на Щефан Вайс, от която е видно, че 

лицето не е в трудово-правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД – участник в 

процедурата. В представените документи не се посочени брой години общ и 

специализиран опит на специалиста. 

- инж. Петя Карачорска - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. За специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, 

както и не са посочени брой години професионален опит по специалността и брой 

години специализиран опит. 
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- Лора Иванчева - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. За специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, 

както и не са посочени брой години професионален опит по специалността и брой 

години специализиран опит. 

В обобщение: За нито едно от посочените по-горе лица, участникът не е 

декларирал основанието, на което ще бъдат включени при изпълнение предмета на 

поръчката (трудово, гражданско правоотношение или др.); за ръководния състав, 

който ще отговаря за разработването на методите за анализ и пробоподготовка не са 

посочени брой години професионален опит по специалността и брой години 

специализиран опит; за специалистите, които ще извършват инсталиране и сервизиране 

на апаратурата не е посочен опит в брой години в инсталиране и сервизиране на 

апаратура, сходна с обекта на поръчката по обособената позиция.  

1.2.2.В в част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП е посочил, че ще използва сервизна 

база, находяща се в гр.София, жк Дружба 2, бул.“Проф.Цветан Лазаров“№110, но не е 

посочено основание за ползване на сервизната база (собствена, наета или друго) с 

посочване на документа, въз основа на който се ползва (наименование, номер, дата, 

наемодател/лизингодател и др.). Когато сервизната база не е собственост на участника, 

следва да се посочи и начин, по който комисията може да провери заявените от 

участника обстоятелства (напр.телефон, факс, адрес или други на 

наемодател/лизингодател). 

 

 

Въз основа на констатациите, на участникът "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД 

гр.София следва да представи за обособена позиция №2: 

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

- Отделен/ни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от лицата, които не са в трудово-

правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД и които ще бъдат използвани 

за доказване на съответствието на участника с критериите за подбор – на 

основание чл.67, ал.2 ЗОП 

- Документ за поетите от третите лица задължения - на основание чл.65, ал.3 

ЗОП 

Доколкото нормативната уредба не дава нарочна дефиниция, кои лица следва да 

бъдат третирани като "трети", то се възприема, че всички ресурси, извън собствените 

такива, следва да бъдат възприемани като ресурси на трети лица (Решение № 269 от 

14.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-90/25.01.2017 г.). За собствени човешки 

ресурси могат да се приемат само такива, които са в трудово-правни или приравнени на 

тях отношения с участника и/или са собственици и/или управители на дружеството. 

 

В допълнение, на основание чл.67, ал.5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "ИНОВАКОМЕРС" 

ЕООД следва да представи за обособена позиция №2 следните документи: 

- Списък на ръководния състав (минимум двама специалиста,които ще 

участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите 

обект на поръчката), който ще отговаря за разработването на методите за анализ и 

пробоподготовка с посочване на професионалната компетентност на лицата - 

образование, квалификационна степен, професионален опит по специалността (вкл. 

описание на месторабота, длъжност, периоди, брой години общ професионален опит 

по специалността), специализиран опит (вкл. описание на месторабота, длъжност, 

периоди, брой години специализиран опит в прилагането и/или разработването на 

масспeктрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода 

газова хроматография масспектрометрия и брой години специализиран опит в 

разработването на методи за анализ на органични замърсители във води или подобни 
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матрици с метода газова хроматография масспектрометрия), основанието на което 

участникът ще ползва посочените специалисти, и други, необходими за удостоверяване 

по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по обособената позиция. 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с посочване на 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти (трудово, 

гражданско правоотношение или др.), опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката по обособената позиция (вкл. описание на месторабота, 

длъжност, периоди на изпълнение на инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна 

с обекта на поръчката по обособената позиция) и други, необходими за 

удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по 

обособената позиция. 

 

1.3.За обособена позиция №3 

1.3.1.В част ІІ, раздел В от ЕЕДОП, участникът "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД 

декларира, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 

за подбор, посочени в част ІV. Така също в част ІІ, раздел Г и част IV, раздел В, т.10 от 

ЕЕДОП декларира, че няма да ползва подизпълнители. Същевременно в част ІV, раздел 

В, т.2 посочва, че ще използва следните технически лица: 

- инж. Иван Иванов – сервизен инженер и апликационен специалист. За 

специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, както и не са 

посочени брой години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта 

на поръчката по обособената позиция. 

- инж. Стоян Радев – сервизен инженер и апликационен специалист. За 

специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, както и не са 

посочени брой години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта 

на поръчката по обособената позиция. 

- д-р Волфрам Зайс - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. Приложена е Автобиография на д-р Волфрам Зайц, от която е видно, 

че лицето не е в трудово-правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД – участник в 

процедурата. В представените документи не се посочени брой години общ и 

специализиран опит на специалиста. 

- Щефан Вайс - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. Приложена е Автобиография на Щефан Вайс, от която е видно, че 

лицето не е в трудово-правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД – участник в 

процедурата. В представените документи не се посочени брой години общ и 

специализиран опит на специалиста. 

- инж. Петя Карачорска - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. За специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, 

както и не са посочени брой години професионален опит по специалността и брой 

години специализиран опит. 

- Лора Иванчева - специалист по разработване на методи за анализ и 

пробоподготовка. За специалиста не е посочено в какво правоотношение е с участника, 

както и не са посочени брой години професионален опит по специалността и брой 

години специализиран опит. 

В обобщение: За нито едно от посочените по-горе лица, участникът не е 

декларирал основанието, на което ще бъдат включени при изпълнение предмета на 

поръчката (трудово, гражданско правоотношение или др.); за ръководния състав, 

който ще отговаря за разработването на методите за анализ и пробоподготовка не са 

посочени брой години професионален опит по специалността и брой години 

специализиран опит; за специалистите, които ще извършват инсталиране и сервизиране 
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на апаратурата не е посочен опит в брой години в инсталиране и сервизиране на 

апаратура, сходна с обекта на поръчката по обособената позиция.  

1.3.2.В в част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП е посочил, че ще използва сервизна 

база, находяща се в гр.София, жк Дружба 2, бул.“Проф.Цветан Лазаров“№110, но не е 

посочено основание за ползване на сервизната база (собствена, наета или друго) с 

посочване на документа, въз основа на който се ползва (наименование, номер, дата, 

наемодател/лизингодател и др.). Когато сервизната база не е собственост на участника, 

следва да се посочи и начин, по който комисията може да провери заявените от 

участника обстоятелства (напр. телефон, факс, адрес или други на 

наемодател/лизингодател). 

 

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"ИНОВАКОМЕРС" ЕООД гр.София се дава възможност да представи нова 

информация, да допълни или поясни представената информация, като за целта да 

представи за обособена позиция №3 най-малко следните документи: 

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

- Отделен/ни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от лицата, които не са в трудово-

правни отношения с "ИНОВАКОМЕРС" ЕООД и които ще бъдат използвани 

за доказване на съответствието на участника с критериите за подбор – на 

основание чл.67, ал.2 ЗОП 

- Документ за поетите от третите лица задължения - на основание чл.65, ал.3 

ЗОП 

Доколкото нормативната уредба не дава нарочна дефиниция, кои лица следва да 

бъдат третирани като "трети", то се възприема, че всички ресурси, извън собствените 

такива, следва да бъдат възприемани като ресурси на трети лица (Решение № 269 от 

14.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-90/25.01.2017 г.). За собствени човешки 

ресурси могат да се приемат само такива, които са в трудово-правни или приравнени на 

тях отношения с участника и/или са собственици и/или управители на дружеството. 

 

 

В допълнение, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "ИНОВАКОМЕРС" 

ЕООД следва да представи за обособена позиция №3 следните документи: 

- Списък на ръководния състав (минимум двама специалиста,които ще 

участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите 

обект на поръчката), който ще отговаря за разработването на методите за анализ и 

пробоподготовка с посочване на професионалната компетентност на лицата - 

образование, квалификационна степен, професионален опит по специалността (вкл. 

описание на месторабота, длъжност, периоди, брой години общ професионален опит 

по специалността), специализиран опит (вкл. описание на месторабота, длъжност, 

периоди, брой години специализиран опит в прилагането и/или разработването на 

масспeктрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода 

газова хроматография масспектрометрия и брой години специализиран опит в 

разработването на методи за анализ на органични замърсители във води или подобни 

матрици с метода газова хроматография масспектрометрия), основанието на което 

участникът ще ползва посочените специалисти, и други, необходими за удостоверяване 

по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по обособената позиция. 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с посочване на 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти (трудово, 

гражданско правоотношение или др.), опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, 
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сходна с обекта на поръчката по обособената позиция (вкл. описание на месторабота, 

длъжност, периоди на изпълнение на инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна 

с обекта на поръчката по обособената позиция) и други, необходими за 

удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по 

обособената позиция. 

 

2. За участника "АСМ 2" ЕООД гр.София - представена оферта за Обособени 

позиции №1, №2, №3 и №4 - вх.№ 2 от 24.03.2017г в 15:45 часа 

 

2.1.За обособена позиция №1 

2.1.1.В част ІІ, раздел А, от ЕЕДОП по отношение Форма на участие,, 

участникът "АСМ 2" ЕООД декларира, че участва в процедурата заедно с „Хромс 

Техникс“ ЕООД, а в раздел В от същата част посочва, че ще ползва ресурсите на трето 

лице. Формата на участие, която се декларира в тази част от офертата, касае група, 

консорциум, съвместно предприятие и други подобни видно от забележка №11 в 

ЕЕДОП. Офертата не е подадена от група, консорциум, съвместно предприятие и други 

подобни, а от "АСМ 2" ЕООД. 

2.1.2.Представен е отделен ЕЕДОП от „Хромс Техникс“ ЕООД, от който е 

видно, че участникът "АСМ 2" ЕООД ще ползва като ресурс единствено физическото 

лице – едноличен собственик и управител на „Хромс Техникс“ ЕООД. Същият е 

представил и декларация по чл.65, ал.3 ЗОП в качеството си на физическо лице. 

Доколкото декларираното обхваща единствено професионалната компетентност на 

физическото лице – собственик и управител на „Хромс Техникс“ ЕООД, а не опит на 

дружеството, ЕЕДОП следва да се подпише и представи от името на физическото лице 

Христо Коцев, а не от представляваното от него дружество. Освен това името на 

физическото лице следва да е включено в ЕЕДОП на "АСМ 2" ЕООД в списъка от 

специалисти, които ще бъдат използвани от участника. 

2.1.3. В част ІІ, раздел А от ЕЕДОП по отношение Обособени позиции, 

участникът "АСМ 2" ЕООД е посочил всички обособени позиции, за които подава 

оферта. Тъй като критериите за допустимост се различават за всяка от обособените 

позиции, ЕЕДОП се попълва за всяка от обособените позиции и в тази част следва да 

фигурира единствено обособената позиция, за която се отнася конкретния ЕЕДОП.  

2.1.4.В част ІV, раздел В, т.6 участникът "АСМ 2" ЕООД посочва, че ще 

използва следните технически лица: 

- Цветомир Венков – сервизен инженер, притежаващ диплома за 

образователна и научна степен „Доктор“, като не е посочено 

професионалното направление на присъдената научна степен, както и 

учебното заведение, което е издало дипломата.  

- Данаил Йорданов – сервизен инженер 

- Илиян Маджаров – сервизен инженер 

- Филипа Иванчева – отговорник по качеството, за която е посочена 

месторабота в "АСМ 2" ЕООД, длъжност: Упълномощен представител. 

Доколкото упълномощено лице/представител може да бъде всяко лице без да 

е в трудово-правни отношения със съответното дружество, участникът 

следва да поясни основанието, на което Филипа Иванчева е включена в екипа 

от специалисти (трудово, гражданско правоотношение или др.). В случаите 

по чл.67, ал.2 ЗОП за лицето се представя отделен ЕЕДОП и начина на 

включване на лицето се посочва в съответната част и раздел на ЕЕДОП на 

участника. 

- Андон Минков – управител и едноличен собственик на капитала на 

дружеството 
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От така посоченото за специалистите, които ще използва участника, не става 

ясно кои лица ще отговарят за инсталиране и сервизиране на апаратурата, предмет на 

доставка по обособената позиция, както и кои специалисти ще участват в 

разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите обект на поръчката 

по обособената позиция. От посочените функции на заеманите длъжности липсва 

информация относно периоди и/или брой години касаещ опита им, а именно: 

- години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на 

поръчката по обособената позиция - течно-хроматографски системи;  

- години общ професионален опит по специалността (за всеки от специалистите, 

които ще участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на 

методите) 

- години специализиран опит в прилагането и/или разработването на 

масспeктрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода 

течна хроматография масспектрометрия (за всеки от специалистите, които ще участват 

в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите) 

- години опит в разработването на методи за анализ на органични замърсители 

във води с метода течна хроматография масспектрометрия. 

За лицето, притежаващо диплом за придобита степен „Доктор“ не се установява 

професионалното направление на присъдената научна степен, както и учебното 

заведение, което е издало дипломата. 

2.1.5. В част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП, участникът "АСМ 2" ЕООД неправилно 

посочва отговор „да“ на въпроса дали се прилагат специфични национални основания 

за изключване, а същевременно декларира с попълване на изричен текст, че за 

участника не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, както и че участникът не е свързано лице по смисъла на §2, т.45 ДР ЗОП.  

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"АСМ 2" ЕООД гр.София се дава възможност да представи нова информация, да 

допълни или поясни представената информация, като за целта да представи за 

обособена позиция №1 най-малко следните документи:  

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

- Отделен/ни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от лицата, които не са в трудово-

правни отношения с "АСМ 2" ЕООД и които ще бъдат използвани за 

доказване на съответствието на участника с критериите за подбор – на 

основание чл.67, ал.2 ЗОП (ако има такива) 

- Документ за поетите от третите лица или подизпълнителите задължения - на 

основание чл.65, ал.3 ЗОП и чл.66, ал.1 ЗОП (ако ще се използват трети лица 

и/или подизпълнители) 

Доколкото нормативната уредба не дава нарочна дефиниция, кои лица следва да 

бъдат третирани като "трети", то се възприема, че всички ресурси, извън собствените 

такива, следва да бъдат възприемани като ресурси на трети лица (Решение № 269 от 

14.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-90/25.01.2017 г.). За собствени човешки 

ресурси могат да се приемат само такива, които са в трудово-правни или приравнени на 

тях отношения с участника и/или са собственици и/или управители на дружеството. 

 

В допълнение, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "АСМ 2" ЕООД 

следва да представи за обособена позиция №1 следните документи: 

- Списък на ръководния състав (минимум двама специалиста, които ще 

участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите), 
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който ще отговаря за разработването на методите за анализ и пробоподготовка с 

посочване на професионалната компетентност на лицата - образование, 

квалификационна степен, докторска степен-област, професионален опит по 

специалността (вкл. описание на месторабота, длъжност, периоди, брой години общ 

професионален опит по специалността), специализиран опит (вкл. описание на 

месторабота, длъжност, периоди, брой години специализиран опит в прилагането 

и/или разработването на масспeктрометрични методи за анализ на органични 

замърсители във води с метода течна хроматография масспектрометрия и брой 

години специализиран опит в разработването на методи за анализ на органични 

замърсители във води с метода течна хроматография масспектрометрия), 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти, и други, 

необходими за удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за 

подбор 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с посочване на 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти (трудово, 

гражданско правоотношение или др.), опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката по обособената позиция (вкл. описание на месторабота, 

длъжност, периоди на изпълнение на инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна 

с обекта на поръчката по обособената позиция) и други, необходими за 

удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за подбор 

 

2.2.За обособена позиция №2 

2.2.1.В част ІІ, раздел А, от ЕЕДОП по отношение Форма на участие,, 

участникът "АСМ 2" ЕООД декларира, че участва в процедурата заедно с „Хромс 

Техникс“ ЕООД, а в раздел В от същата част посочва, че ще ползва ресурсите на трето 

лице. Формата на участие, която се декларира в тази част от офертата, касае група, 

консорциум, съвместно предприятие и други подобни видно от забележка №11 в 

ЕЕДОП. Офертата не е подадена от група, консорциум, съвместно предприятие и други 

подобни, а от "АСМ 2" ЕООД. 

2.2.2.Представен е отделен ЕЕДОП от „Хромс Техникс“ ЕООД, от който е 

видно, че участникът "АСМ 2" ЕООД ще ползва като ресурс единствено физическото 

лице – едноличен собственик и управител на „Хромс Техникс“ ЕООД. Същият е 

представил и декларация по чл.65, ал.3 ЗОП в качеството си на физическо лице. 

Доколкото декларираното обхваща единствено професионалната компетентност на 

физическото лице – собственик и управител на „Хромс Техникс“ ЕООД, а не опит на 

дружеството, ЕЕДОП следва да се подпише и представи от името на физическото лице 

Христо Коцев, а не от представляваното от него дружество. Освен това името на 

физическото лице следва да е включено в ЕЕДОП на "АСМ 2" ЕООД в списъка от 

специалисти, които ще бъдат използвани от участника. 

2.2.3. В част ІІ, раздел А от ЕЕДОП по отношение Обособени позиции, 

участникът "АСМ 2" ЕООД е посочил всички обособени позиции, за които подава 

оферта. Тъй като критериите за допустимост се различават за всяка от обособените 

позиции, ЕЕДОП се попълва за всяка от обособените позиции и в тази част следва да 

фигурира единствено обособената позиция, за която се отнася конкретния ЕЕДОП.  

2.2.4.В част ІV, раздел В, т.6 участникът "АСМ 2" ЕООД посочва, че ще 

използва следните технически лица: 

- Данаил Йорданов – сервизен инженер 

- Илиян Маджаров – сервизен инженер 

- Филипа Иванчева – отговорник по качеството, за която е посочена 

месторабота в "АСМ 2" ЕООД, длъжност: Упълномощен представител. 

Доколкото упълномощено лице/представител може да бъде всяко лице без да 
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е в трудово-правни отношения със съответното дружество, участникът 

следва да поясни основанието, на което Филипа Иванчева е включена в екипа 

от специалисти (трудово, гражданско правоотношение или др.). В случаите 

по чл.67, ал.2 ЗОП за лицето се представя отделен ЕЕДОП и начина на 

включване на лицето се посочва в съответната част и раздел на ЕЕДОП на 

участника. 

- Андон Минков - управител 

От така посоченото за специалистите, които ще използва участника, не става 

ясно кои лица ще отговарят за инсталиране и сервизиране на апаратурата, предмет на 

доставка по обособената позиция, както и кои специалисти ще участват в 

разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите обект на поръчката 

по обособената позиция. От посочените функции на заеманите длъжности липсва 

информация относно периоди и/или брой години касаещ опита им, а именно: 

- години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на 

поръчката по обособената позиция - газови-хроматографски системи;  

- години общ професионален опит по специалността (за всеки от специалистите, 

които ще участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на 

методите) 

- години специализиран опит в прилагането и/или разработването на 

масспeктрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода 

газова хроматография масспектрометрия (за всеки от специалистите, които ще участват 

в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите) 

- години опит в разработването на методи за анализ на органични замърсители 

във води или подобни матрици с метода газова хроматография масспектрометрия. 

2.2.5. В част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП, участникът "АСМ 2" ЕООД неправилно 

посочва отговор „да“ на въпроса дали се прилагат специфични национални основания 

за изключване, а същевременно декларира с попълване на изричен текст, че за 

участника не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, както и че участникът не е свързано лице по смисъла на §2, т.45 ДР ЗОП.  

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"АСМ 2" ЕООД гр.София се дава възможност да представи нова информация, да 

допълни или поясни представената информация, като за целта да представи за 

обособена позиция №2 най-малко следните документи:  

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

- Отделен/ни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от лицата, които не са в трудово-

правни отношения с "АСМ 2" ЕООД и които ще бъдат използвани за 

доказване на съответствието на участника с критериите за подбор – на 

основание чл.67, ал.2 ЗОП (ако има такива) 

- Документ за поетите от третите лица или подизпълнителите задължения - на 

основание чл.65, ал.3 ЗОП и чл.66, ал.1 ЗОП (ако ще се използват трети лица 

и/или подизпълнители) 

Доколкото нормативната уредба не дава нарочна дефиниция, кои лица следва да 

бъдат третирани като "трети", то се възприема, че всички ресурси, извън собствените 

такива, следва да бъдат възприемани като ресурси на трети лица (Решение № 269 от 

14.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-90/25.01.2017 г.). За собствени човешки 

ресурси могат да се приемат само такива, които са в трудово-правни или приравнени на 

тях отношения с участника и/или са собственици и/или управители на дружеството. 
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В допълнение, във връзка със законосъобразното провеждане на 

процедурата участникът "АСМ 2" ЕООД следва да представи за обособена 

позиция №2 на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП следните документи: 

- Списък на ръководния състав (минимум двама специалиста,които ще 

участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите 

обект на поръчката), който ще отговаря за разработването на методите за анализ и 

пробоподготовка с посочване на професионалната компетентност на лицата - 

образование, квалификационна степен, професионален опит по специалността (вкл. 

описание на месторабота, длъжност, периоди, брой години общ професионален опит 

по специалността), специализиран опит (вкл. описание на месторабота, длъжност, 

периоди, брой години специализиран опит в прилагането и/или разработването на 

масспeктрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода 

газова хроматография масспектрометрия и брой години специализиран опит в 

разработването на методи за анализ на органични замърсители във води или подобни 

матрици с метода газова хроматография масспектрометрия), основанието на което 

участникът ще ползва посочените специалисти, и други, необходими за удостоверяване 

по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по обособената позиция. 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с посочване на 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти (трудово, 

гражданско правоотношение или др.), опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката по обособената позиция (вкл. описание на месторабота, 

длъжност, периоди на изпълнение на инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна 

с обекта на поръчката по обособената позиция) и други, необходими за 

удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по 

обособената позиция. 

 

2.3.За обособена позиция №3 

2.3.1.В част ІІ, раздел А, от ЕЕДОП по отношение Форма на участие,, 

участникът "АСМ 2" ЕООД декларира, че участва в процедурата заедно с „Хромс 

Техникс“ ЕООД, а в раздел В от същата част посочва, че ще ползва ресурсите на трето 

лице. Формата на участие, която се декларира в тази част от офертата, касае група, 

консорциум, съвместно предприятие и други подобни видно от забележка №11 в 

ЕЕДОП. Офертата не е подадена от група, консорциум, съвместно предприятие и други 

подобни, а от "АСМ 2" ЕООД. 

2.3.2.Представен е отделен ЕЕДОП от „Хромс Техникс“ ЕООД, от който е 

видно, че участникът "АСМ 2" ЕООД ще ползва като ресурс единствено физическото 

лице – едноличен собственик и управител на „Хромс Техникс“ ЕООД. Същият е 

представил и декларация по чл.65, ал.3 ЗОП в качеството си на физическо лице. 

Доколкото декларираното обхваща единствено професионалната компетентност на 

физическото лице – собственик и управител на „Хромс Техникс“ ЕООД, а не опит на 

дружеството, ЕЕДОП следва да се подпише и представи от името на физическото лице 

Христо Коцев, а не от представляваното от него дружество. Освен това името на 

физическото лице следва да е включено в ЕЕДОП на "АСМ 2" ЕООД в списъка от 

специалисти, които ще бъдат използвани от участника. 

2.3.3. В част ІІ, раздел А от ЕЕДОП по отношение Обособени позиции, 

участникът "АСМ 2" ЕООД е посочил всички обособени позиции, за които подава 

оферта. Тъй като критериите за допустимост се различават за всяка от обособените 

позиции, ЕЕДОП се попълва за всяка от обособените позиции и в тази част следва да 

фигурира единствено обособената позиция, за която се отнася конкретния ЕЕДОП.  

2.3.4.В част ІV, раздел В, т.6 участникът "АСМ 2" ЕООД посочва, че ще 

използва следните технически лица: 
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- Данаил Йорданов – сервизен инженер 

- Илиян Маджаров – сервизен инженер 

- Филипа Иванчева – отговорник по качеството, за която е посочена 

месторабота в "АСМ 2" ЕООД, длъжност: Упълномощен представител. 

Доколкото упълномощено лице/представител може да бъде всяко лице без да 

е в трудово-правни отношения със съответното дружество, участникът 

следва да поясни основанието, на което Филипа Иванчева е включена в екипа 

от специалисти (трудово, гражданско правоотношение или др.). В случаите 

по чл.67, ал.2 ЗОП за лицето се представя отделен ЕЕДОП и начина на 

включване на лицето се посочва в съответната част и раздел на ЕЕДОП на 

участника. 

- Андон Минков - управител 

От така посоченото за специалистите, които ще използва участника, не става 

ясно кои лица ще отговарят за инсталиране и сервизиране на апаратурата, предмет на 

доставка по обособената позиция, както и кои специалисти ще участват в 

разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите обект на поръчката 

по обособената позиция. От посочените функции на заеманите длъжности липсва 

информация относно периоди и/или брой години касаещ опита им, а именно: 

- години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на 

поръчката по обособената позиция - газови-хроматографски системи;  

- години общ професионален опит по специалността (за всеки от специалистите, 

които ще участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на 

методите) 

- години специализиран опит в прилагането и/или разработването на 

масспeктрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода 

газова хроматография масспектрометрия (за всеки от специалистите, които ще участват 

в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите) 

- години опит в разработването на методи за анализ на органични замърсители 

във води или подобни матрици с метода газова хроматография масспектрометрия. 

2.3.5. В част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП, участникът "АСМ 2" ЕООД неправилно 

посочва отговор „да“ на въпроса дали се прилагат специфични национални основания 

за изключване, а същевременно декларира с попълване на изричен текст, че за 

участника не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, както и че участникът не е свързано лице по смисъла на §2, т.45 ДР ЗОП.  

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"АСМ 2" ЕООД гр.София се дава възможност да представи нова информация, да 

допълни или поясни представената информация, като за целта да представи за 

обособена позиция №3 най-малко следните документи:  

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

- Отделен/ни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от лицата, които не са в трудово-

правни отношения с "АСМ 2" ЕООД и които ще бъдат използвани за 

доказване на съответствието на участника с критериите за подбор – на 

основание чл.67, ал.2 ЗОП (ако има такива) 

- Документ за поетите от третите лица или подизпълнителите задължения - на 

основание чл.65, ал.3 ЗОП и чл.66, ал.1 ЗОП (ако ще се използват трети лица 

и/или подизпълнители) 

Доколкото нормативната уредба не дава нарочна дефиниция, кои лица следва да 

бъдат третирани като "трети", то се възприема, че всички ресурси, извън собствените 

такива, следва да бъдат възприемани като ресурси на трети лица (Решение № 269 от 
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14.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-90/25.01.2017 г.). За собствени човешки 

ресурси могат да се приемат само такива, които са в трудово-правни или приравнени на 

тях отношения с участника и/или са собственици и/или управители на дружеството. 

 

В допълнение, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "АСМ 2" ЕООД 

следва да представи за обособена позиция №3 следните документи: 

- Списък на ръководния състав (минимум двама специалиста,които ще 

участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите 

обект на поръчката), който ще отговаря за разработването на методите за анализ и 

пробоподготовка с посочване на професионалната компетентност на лицата - 

образование, квалификационна степен, професионален опит по специалността (вкл. 

описание на месторабота, длъжност, периоди, брой години общ професионален опит 

по специалността), специализиран опит (вкл. описание на месторабота, длъжност, 

периоди, брой години специализиран опит в прилагането и/или разработването на 

масспeктрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода 

газова хроматография масспектрометрия и брой години специализиран опит в 

разработването на методи за анализ на органични замърсители във води или подобни 

матрици с метода газова хроматография масспектрометрия), основанието на което 

участникът ще ползва посочените специалисти, и други, необходими за удостоверяване 

по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по обособената позиция. 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с посочване на 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти (трудово, 

гражданско правоотношение или др.), опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката по обособената позиция (вкл. описание на месторабота, 

длъжност, периоди на изпълнение на инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна 

с обекта на поръчката по обособената позиция) и други, необходими за 

удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по 

обособената позиция. 

 

2.4.За обособена позиция №4 

2.4.1.В част ІІ, раздел А, от ЕЕДОП по отношение Форма на участие,, 

участникът "АСМ 2" ЕООД декларира, че участва в процедурата заедно с „Хромс 

Техникс“ ЕООД, а в раздел В от същата част посочва, че ще ползва ресурсите на трето 

лице. В пояснение, обаче в част ІІ, раздел А е посочено, че това се отнася само за 

Обособени позиции №1, №2 и №3, не и за Обособена позиция №4. Формата на участие, 

която се декларира в тази част от офертата, касае група, консорциум, съвместно 

предприятие и други подобни видно от забележка №11 в ЕЕДОП. Офертата не е 

подадена от група, консорциум, съвместно предприятие и други подобни, а от "АСМ 2" 

ЕООД. Същевременно, ако участникът ще ползва ресурсите на „Хромс Техникс“ ЕООД 

следва да представи отделен ЕЕДОП, както и да посочи в съответната част на ЕЕДОП 

на "АСМ 2" ЕООД кои точно ресурси ще използва. 

2.4.2. В част ІІ, раздел А от ЕЕДОП по отношение Обособени позиции, 

участникът "АСМ 2" ЕООД е посочил всички обособени позици, за които подава 

оферта. Тъй като критериите за допустимост се различават за всяка от обособените 

позиции, ЕЕДОП се попълва за всяка от обособените позиции и в тази част следва да 

фигурира единствено обособената позиция, за която се отнася конкретния ЕЕДОП.  

2.4.3.В част ІV, раздел В, т.6 участникът "АСМ 2" ЕООД посочва, че ще 

използва следните технически лица: 

- Данаил Йорданов – сервизен инженер 

- Илиян Маджаров – сервизен инженер 
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- Филипа Иванчева – отговорник по качеството, за която е посочена 

месторабота в "АСМ 2" ЕООД, длъжност: Упълномощен представител. 

Доколкото упълномощено лице/представител може да бъде всяко лице без да 

е в трудово-правни отношения със съответното дружество, участникът 

следва да поясни основанието, на което Филипа Иванчева е включена в екипа 

от специалисти (трудово, гражданско правоотношение или др.). В случаите 

по чл.67, ал.2 ЗОП за лицето се представя отделен ЕЕДОП и начина на 

включване на лицето се посочва в съответната част и раздел на ЕЕДОП на 

участника. 

- Андон Минков - управител 

От така посоченото за специалистите, които ще използва участника, не става 

ясно кои лица ще отговарят за инсталиране и сервизиране на апаратурата, предмет на 

доставка по обособената позиция. От посочените функции на заеманите длъжности 

липсва информация относно периоди и/или брой години касаещ опита им, а именно: 

години опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката 

по обособената позиция - автоматични системи за твърдофазова екстракция на водни 

проби. 

2.4.5. В част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП, участникът "АСМ 2" ЕООД неправилно 

посочва отговор „да“ на въпроса дали се прилагат специфични национални основания 

за изключване, а същевременно декларира с попълване на изричен текст, че за 

участника не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, както и че участникът не е свързано лице по смисъла на §2, т.45 ДР ЗОП.  

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"АСМ 2" ЕООД гр.София се дава възможност да представи нова информация, да 

допълни или поясни представената информация, като за целта да представи за 

обособена позиция №4 най-малко следните документи:  

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

- Отделен/ни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от лицата, които не са в трудово-

правни отношения с "АСМ 2" ЕООД и които ще бъдат използвани за 

доказване на съответствието на участника с критериите за подбор – на 

основание чл.67, ал.2 ЗОП (ако има такива) 

- Документ за поетите от третите лица или подизпълнителите задължения - на 

основание чл.65, ал.3 ЗОП и чл.66, ал.1 ЗОП (ако ще се използват трети лица 

и/или подизпълнители) 

Доколкото нормативната уредба не дава нарочна дефиниция, кои лица следва да 

бъдат третирани като "трети", то се възприема, че всички ресурси, извън собствените 

такива, следва да бъдат възприемани като ресурси на трети лица (Решение № 269 от 

14.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-90/25.01.2017 г.). За собствени човешки 

ресурси могат да се приемат само такива, които са в трудово-правни или приравнени на 

тях отношения с участника и/или са собственици и/или управители на дружеството. 

 

В допълнение, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "АСМ 2" ЕООД 

следва да представи за обособена позиция №4 следните документи: 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с посочване на 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти (трудово, 

гражданско правоотношение или др.), опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката по обособената позиция (вкл. описание на месторабота, 
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длъжност, периоди на изпълнение на инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна 

с обекта на поръчката по обособената позиция) и други, необходими за 

удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по 

обособената позиция. 

 

3. За участника "Т.Е.А.М." ООД гр.София - представена оферта за Обособени 

позиции №1 и №4 - вх.№ 03 от 24.03.2017г в 16:44 часа 

 

3.1.За обособена позиция №1 

3.1.1. В част ІV, раздел Б от ЕЕДОП, участникът "Т.Е.А.М." ООД не е попълнил 

т.1б) – среден годишен оборот, формиран като средна стойност изчислена съгласно 

документацията за обществената поръчка за две години – 2014 и 2015г. - (брой години, 

среден оборот): [……], […] 

3.1.2. В част ІV, раздел В от ЕЕДОП, участникът "Т.Е.А.М." ООД не е попълнил 

т.1б) броят години съгласно обявлението и документацията за обществената поръчка, а 

именно – три години. 

3.1.3.В част ІV, раздел В, т.6 участникът "Т.Е.А.М." ООД посочва, че ще 

използва следните технически лица: 

Квалифициран екип от трима специалисти, които ще участват в 

разработването валидирането и внедряването в ИАОС на методите обект на 

поръчката: 

- Д-р Михаел Роте – доктор по аналитична химия и съдебна токсикология –  

за експерта в ЕЕДОП не е посочен общ професионален опит в 

години, както и не е посочен специализиран опит в години в 

прилагането и/или разработването на масспектрометрични методи за 

анализ на органични замърсители във води с метода течна 

хроматография масспектрометрия. Приложена е биография, от която 

е видно спазване на изискването за общ професионален опит по 

специалността повече от 5 години. В биографията са посочени 

референции за воден анализ за период от 3 години и списък с 

публикации, но не може да се установи колко години специализиран 

опит има експерта в прилагането и/или разработването на 

масспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във 

води с метода течна хроматография масспектрометрия 

- за експерта е представена декларация за поемане на ангажимент за 

изпълнение на дейности по конкретната обществена поръчка, но не е 

представен ЕЕДОП в качеството му на трето лице по смисъла на 

чл.65 ЗОП 

- Доц.д-р Георги Стоев Георгиев – научно звание „Доктор“  

- за експерта в ЕЕДОП не е посочен общ професионален опит в 

години, както и не е посочен специализиран опит в години в 

прилагането и/или разработването на масспектрометрични методи за 

анализ на органични замърсители във води с метода течна 

хроматография масспектрометрия. Приложена е кратка 

автобиографична справка, от която е видно спазване на изискването 

за общ професионален опит по специалността повече от 5 години. В 

същия документ е посочено, че експерта има „много години“ при 

прилагането методите на течна и газова хроматография с 

масспектрометрия, но конкретният брой години специализиран опит 

не е посочен. 
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- за експерта е представен граждански договор за извършване на 

работата по поръчката с личен труд, но не е представен ЕЕДОП в 

качеството му на трето лице по смисъла на чл.65 ЗОП 

- Доц. Христо Димитров Чанев – доцент по органична химия 

- за експерта в ЕЕДОП не е посочен общ професионален опит в 

години, както и не е посочен специализиран опит в прилагането и/или 

разработването на масспектрометрични методи за анализ на 

органични замърсители във води с метода течна хроматография 

масспектрометрия. Приложена е автобиография, от която е видно 

спазване на изискването за общ професионален опит по 

специалността повече от 5 години. Липсва обаче информация за 

специализиран опит и брой години в прилагането и/или 

разработването на масспектрометрични методи за анализ на 

органични замърсители във води с метода течна хроматография 

масспектрометрия. 

- за експерта е представен граждански договор за извършване на 

работата по поръчката с личен труд, но не е представен ЕЕДОП в 

качеството му на трето лице по смисъла на чл.65 ЗОП 

Квалифициран екип от двама специалсти с повече от две години опти в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката: 

- Росен Асенов Соколов – сервизен специалист с професионален опит като 

специалист аналитична апаратура: 3г 8м – представено е копие от трудова 

книжка, и автобиограия, от които е видно, че лицето е назначено на трудов 

договор в "Т.Е.А.М." ООД като специалист поддръжка аналитична 

апаратура, в чиито задължения се включва инсталиране и сервизиране на 

апаратура, сходна с обекта на поръчката 

- Виктор Франц Маркулиев – сервизен специалист с професионален опит като 

специалист аналитична апаратура: 3г 3м – представено е копие от трудова 

книжка, и автобиограия, от които е видно, че лицето е назначено на трудов 

договор в "Т.Е.А.М." ООД като специалист поддръжка аналитична 

апаратура, в чиито задължения се включва инсталиране и сервизиране на 

апаратура, сходна с обекта на поръчката 

Ръководен състав: 

- Красимир Иванов Ставрев – управител и съдружник в "Т.Е.А.М." ООД 

- Пантелей Богданов Симеонов – ръководител отдел „Продажби“ – за лицето 

не е предоставена информация в какви правоотношения е с участника 

"Т.Е.А.М." ООД, но до колкото с него не се доказва съответствие с 

критериите за подбор, комисията не намира за необходимо да изисква 

допълнителни разяснения и/или информация 

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"Т.Е.А.М." ООД гр.София се дава възможност да представи нова информация, да 

допълни или поясни представената информация, като за целта да представи за 

обособена позиция №1 най-малко следните документи:  

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

- Отделен/ни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от лицата, които не са в трудово-

правни отношения с "Т.Е.А.М." ООД и които ще бъдат използвани за 

доказване на съответствието на участника с критериите за подбор – на 

основание чл.67, ал.2 ЗОП  

Доколкото нормативната уредба не дава нарочна дефиниция, кои лица следва да 

бъдат третирани като "трети", то се възприема, че всички ресурси, извън собствените 

такива, следва да бъдат възприемани като ресурси на трети лица (Решение № 269 от 
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14.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-90/25.01.2017 г.). За собствени човешки 

ресурси могат да се приемат само такива, които са в трудово-правни или приравнени на 

тях отношения с участника и/или са собственици и/или управители на дружеството. 

 

В допълнение, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "Т.Е.А.М." ООД 

следва да представи за обособена позиция №1 следните документи: 

- Списък на ръководния състав (минимум двама специалиста, които ще 

участват в разработването, валидирането и внедряването в ИАОС на методите), 

който ще отговаря за разработването на методите за анализ и пробоподготовка с 

посочване на професионалната компетентност на лицата - образование, 

квалификационна степен, докторска степен-област, професионален опит по 

специалността (вкл. описание на месторабота, длъжност, периоди, брой години общ 

професионален опит по специалността), специализиран опит (вкл. описание на 

месторабота, длъжност, периоди, брой години специализиран опит в прилагането 

и/или разработването на масспeктрометрични методи за анализ на органични 

замърсители във води с метода течна хроматография масспектрометрия и брой 

години специализиран опит в разработването на методи за анализ на органични 

замърсители във води с метода течна хроматография масспектрометрия), 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти, и други, 

необходими за удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за 

подбор 

 

3.2.За обособена позиция №4 

3.2.1. В част ІV, раздел Б от ЕЕДОП, участникът "Т.Е.А.М." ООД не е попълнил 

т.1б) – среден годишен оборот, формиран като средна стойност изчислена съгласно 

документацията за обществената поръчка за две години – 2014 и 2015г. - (брой години, 

среден оборот): [……], […] 

3.2.2. В част ІV, раздел В от ЕЕДОП, участникът "Т.Е.А.М." ООД не е попълнил 

т.1б) броят години съгласно обявлението и документацията за обществената поръчка, а 

именно – три години. 

3.2.3. В част ІV, раздел В от ЕЕДОП, участникът "Т.Е.А.М." ООД е декларирал 

извършени доставки на апаратура през последните 3 (три) години. Съгласно том I, 

глава Втора, раздел III-3, т.66, б.“а“ от Документацията за обществената поръчка под 

„апаратура идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира 

аналитични системи/апарати работещи на същия аналитичен принцип на заложените в 

обособената позиция (за Обособена позиция №4 – принципа на работа на 

автоматичните системи за твърдофазова екстракция на водни проби). С оглед на 

изложеното на основание чл.104, ал.4 ЗОП комисията дава възможност на участника да 

поясни принципа на работа на доставената от него апаратура, посочена в част ІV, 

раздел В от ЕЕДОП, както и по своя преценка да допълни и/или посочи други доставки 

на апаратура идентична или сходна с предмета на поръчката по обособена позиция 

№4.3.2.4.В част ІV, раздел В, т.6 участникът "Т.Е.А.М." ООД посочва, че ще използва 

следните технически лица: 

- Росен Асенов Соколов – сервизен специалист с професионален опит като 

специалист аналитична апаратура: 3г 8м – представено е копие от трудова 

книжка, от което е видно, че лицето е назначено на трудов договор в 

"Т.Е.А.М." ООД като специалист поддръжка аналитична апаратура. В 

представените документи липсва информация дали лицето има опит и/или 

дали в задълженията му се включва инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката. 
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- Виктор Франц Маркулиев – сервизен специалист с професионален опит като 

специалист аналитична апаратура: 3г 3м – представено е копие от трудова 

книжка, от което е видно, че лицето е назначено на трудов договор в 

"Т.Е.А.М." ООД като специалист поддръжка аналитична апаратура. В 

представените документи липсва информация дали лицето има опит и/или 

дали в задълженията му се включва инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката. 

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"Т.Е.А.М." ООД гр.София се дава възможност да представи нова информация, да 

допълни или поясни представената информация, като за целта да представи за 

обособена позиция №4 най-малко следните документи:  

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

 

В допълнение, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "Т.Е.А.М." ООД 

следва да представи за обособена позиция №4 следните документи: 

- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка по обособена позиция №4, за която се подава оферта, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка, необходими за удостоверяване по безспорен начин 

съответствието с критериите за подбор по обособената позиция 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с посочване на 

основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти (трудово, 

гражданско правоотношение или др.), опит в инсталиране и сервизиране на апаратура, 

сходна с обекта на поръчката по обособената позиция (вкл. описание на месторабота, 

длъжност, периоди на изпълнение на инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна 

с обекта на поръчката по обособената позиция) и други, необходими за 

удостоверяване по безспорен начин съответствието с критериите за подбор по 

обособената позиция. 

 

 

4. За участника "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД гр.София - представена оферта за 

Обособена позиция №4 - вх.№ 04 от 24.03.2017г в 17:29 часа 

4.1. В част ІV, раздел В от ЕЕДОП, участникът "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД е 

декларирал извършени доставки на апаратура през последните 3 (три) години. 

Съгласно том I, глава Втора, раздел III-3, т.66, б.“а“ от Документацията за 

обществената поръчка под „апаратура идентична или сходна с предмета на поръчката“ 

следва да се разбира аналитични системи/апарати работещи на същия аналитичен 

принцип на заложените в обособената позиция (за Обособена позиция №4 – принципа 

на работа на автоматичните системи за твърдофазова екстракция на водни проби). С 

оглед на изложеното на основание чл.104, ал.4 ЗОП комисията дава възможност на 

участника да поясни принципа на работа на доставената от него апаратура, посочена в 

част ІV, раздел В от ЕЕДОП, както и по своя преценка да допълни и/или посочи други 

доставки на апаратура идентична или сходна с предмета на поръчката по обособена 

позиция №4. 

4.2.В част ІV, раздел В, т.6 участникът "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД посочва, че ще 

използва технически лица, назначени по трудов договор в дружеството. В ЕЕДОП 

липсва информация относно години опит на посочените специалисти в инсталиране и 

сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката по обособената позиция - 
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автоматични системи за твърдофазова екстракция на водни проби, съгласно 

изискванията на документацията за обществената поръчка. 

 

Въз основа на констатациите, на основание чл.104, ал.4 ЗОП на участникът 

"ЛАБЕКСПЕРТ" ООД гр.София се дава възможност да представи нова 

информация, да допълни или поясни представената информация, като за целта да 

представи за обособена позиция №4 най-малко следните документи:  

- Коректно попълнен ЕЕДОП  

 

В допълнение, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата участникът "ЛАБЕКСПЕРТ" 

ООД следва да представи за обособена позиция №4 следните документи: 

- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка по обособена позиция №4, за която се подава оферта, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка, необходими за удостоверяване по безспорен начин 

съответствието с критериите за подбор по обособената позиция 

- Списък на специалистите (минимум двама специалиста), притежаващи опит в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката, с с посочване 

на основанието на което участникът ще ползва посочените специалисти, опита им в 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката по обособената 

позиция (вкл. описание на месторабота, длъжност, периоди на изпълнение на 

инсталиране и сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката по 

обособената позиция) и други, необходими за удостоверяване по безспорен начин 

съответствието с критериите за подбор по обособената позиция. 

 

Въз основа на гореизложените по-горе констатации, на основание на чл.104, ал.4 

ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП, Комисията предоставя на участниците 5 (пет) работни 

дни от датата на получаването на настоящия Протокол за представяне на нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация 

съгласно описаното в протокола. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 

06.06.2017 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1......... чл.2 ЗЗЛД.............  

         / Златка Георгиева / 

 

Членове: 

 

2........... чл.2 ЗЗЛД................   3............. чл.2 ЗЗЛД............. 

       / Стела Гинин /            / Весела Генина / 

 

4.............. чл.2 ЗЗЛД ....................   5......... чл.2 ЗЗЛД................. 

    / Боряна Йончева /     / Весела Еленкова / 

 

6.............. чл.2 ЗЗЛД..............   7........... чл.2 ЗЗЛД......... 

      / Радослава Павлова /     / Ивайло Маджуров / 

 


