ПРОТОКОЛ № 2

за провеждане на процедура
№ ОП3-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на електрически
преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията
към тях, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД”
В периода 03 – 11 октомври 2017 г., в Заседателна зала на II етаж в Административна
сграда на Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед № 412/18.09.2017 г. в
състав:
Председател: Мариета Манолова – Финансов директор
Членове:
1. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“
2. Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
4. Петър Димитров – Ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“,
Пристанище варна - изток
5. Николай Ковчазов – Ръководител „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“,
Пристанище варна - запад
6. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки”
Резервни членове:
1. Ружа Дамянова – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“
2. Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“.
Етап III – закрито заседание
1. Разглеждане на получените допълнителни документи и проверка за съответствието
им с изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и
критериите за подбор.
2. Вземане на решение за допускане на участниците, които отговарят на изискванията
на Възложителя.
3. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.
4. Оценка на техническите предложения.
5. Вземане на решение за провеждане на следващо открито заседание за отваряне на
ценовите предложения на допуснатите участници.
По т. 1: Комисията пристъпи към разглеждане на получените допълнителни документи в
съвкупност с предоставената оферта и проверка за съответствието им с изискванията на
Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.
„Т и Д Инженеринг“ ЕООД гр. Варна
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 464/29.09.2017 г., участникът е
представил:
1. Актуализирана Справка - декларация по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
2. Удостоверения за добро изпълнение от: „Пристанище Варна“ ЕАД, ПЧМВ АД, „КВС
Агро България“ ООД, ДП РВД, ДП НК ЖИ, „Водстрой 98“ АД, „Агрополихим“ АД,
„Каолин“ АД;
3. Актуализирана Справка - декларация по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП;
4. Актуализиран ЕЕДОП, съгласно предоставената информация по т. 1 и т. 3 в
съответствие с изискванията на ЗОП.
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„ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 472/02.10.2017 г., участникът е
представил:
1. Удостоверения за добро изпълнение от: „Пристанище Варна“ ЕАД и „Булгартрансгаз“
АД.
„ЕЛЕМОН“ ООД гр. Варна
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 471/02.102017 г., участникът е
представил:
1. ЕЕДОП подписан от двама представляващи;
2. Удостоверение за добро изпълнение от „БЕЛ - РС“ ООД.
„ЕКИП“ ЕООД гр. Варна
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 473/02.102017 г., участникът е
представил:
1. Актуализирана Справка - декларация по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП;
2. Актуализирана Справка - декларация по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
Не е представен актуализиран ЕЕДОП, съгласно предоставената информация по т. 1 и т. 2 в
съответствие с изискванията на ЗОП.
При детайлно разглеждане на получените от участниците документи, Комисията констатира,
че представената допълнителна информация, съгл. чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, създава неяснота
по отношение на декларираните обстоятелства в справките по чл. 62, ал. 1, т. 4 и чл. 64,
ал. 1, т. 1 от ЗОП.
На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, с оглед спазване на принципите за равнопоставеност,
публичност и прозрачност, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗОП, Комисията единодушно реши да
поиска от всички участници да представят допълнителни разяснения на заявените данни в
табличен вид (по образец) за съответствие на декларираната информация по чл. 64, ал. 1, т.
1 и чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП с минималните изисквания и ограничения поставени от
Възложителя.
Срокът за получаване на допълнителните разяснения е до 14,00 ч. на 20.10.2017 г. в
деловодството на Възложителя, в запечатан непрозрачен плик с надпис „Разяснения в
процедура № ОП3-17“ и името на участника.
Настоящият протокол да се изпрати до всички участници и публикува в профила на
купувача на Възложителя.
Комисията единодушно реши т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от дневния ред на етап III за провеждане
на процедура № ОП3-17 да бъдат проведени на следващо закрито заседание. Председателят
обяви, че закрива настоящото заседание.

Неразделна част от настоящия протокол е Образец на разяснения за съответствие на
предоставената информация по чл. 64, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП с минималните
изисквания и ограничения поставени от Възложителя.
Комисия:
Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

*_____________

Членове:
1. Ружа Дамянова – Ръководител отдел ТОПЕ

*_____________
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2. Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“

*_____________

3. Ивайло Петранов – Главен Инженер ППИ

*_____________

4. Петър Димитров – Ръководител отдел ППИ, ПВИ

*_____________

5. Николай Ковчазов – Ръководител ППИ, ПВЗ

*_____________

6. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки“

*_____________

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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