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110 чл. 181. ал. 4 от ЗОП за провеждане на иублично заседание по чл. 54, ал, 1-6 от ППЗОП и 
разглеждане на документите по чл. 39. ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личиото състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка, провеждана чрез иублично състезание, с предмет: 
„Обновяване парадиояокационно и пеленгаторно оборудване"

Днес, 14.08.2018 г., от 14:00 часа. в изпълнение на Заповед Ха РД-12-49/14.08.2018 г. на 
Генералния директор па ДГГ „Пристанищна инфраструктура”, назначената комисия за подбор на 
участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за изпълнение па 
обществена поръчка, възлагана чрез процедура по чл. 18, ал. 1. т. 12 ЗОП -  публично състезание и 
провеждана по реда на Глава двадесет и пета. Раздел И от ЗОП. с предмет: „Обновяване на 
раОиолокацнопно и пеленгаторно оборудване’’, в състав:

Преде На QCH, ЧЛ. 2, 9Л . 1 о т  ЗЗЛД сиерт в отдел „ТЕП”, СпД „РКТ - Черно море”

и членове:
1. 1
2. i
3.

Черно мо;
4. 1Н а  о с и ,  ч п ,  Z ,  a n .  I  о т

ЗпД „РКТ - Черно море”;
:иД „РКТ - Черно море”;
гдел „Административен", СпД „РКТ

з”, дирекция „АФИО”,

проведе публично заседание в заседателната зала па Главно управление па Държавно 
предприятие „Пристани и ща инфраструктура”, с адрес: гр. София. бул. „Шипченски проход" № 
69. ег. 4. за отваряне, извършване па подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
постъпилите оферти.

Обществената поръчка е открита е Решение Хи РД-10-13/12.07.2018 г. на генералния 
директор на Държавно предприятие „Пристанищни инфраструктура” и публикувана в Регистъра 
на АОП с обявление под Хи 856934 на 12.07.2018 г.

При отварянето па офертите, извършено прп спазване на разпоредбата на чл. 54. ал. 2 от 
ППЗОП. на заседанието па комисията присъства представител на участника - Тодор Стоянов 
Трифонов, пълномощие per. Xu 7206, издадено от Нотариус Хи 194, PC Вариа.



Председателят иа комисията откри заседанието.
Комисията установи, че видно от приемо-предавателен протокол от 14.08.2018 г.. в 

деловодството на възложителя, в обявения срок е постъпила 1 (една) оферта в запечатана, 
непрозрачна опаковка от следния участник:

1. Оферта № 1 с per. № 1/12.08.2018/17.27ч. от „Черно море” АД. получена в 17.27 часа.

След запознаване с приемо-предавателния протокол, председателят и всички членове иа 
комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103. ал. 2 от 3011 и чл. 51. ал. 9 и ал. 13 от 
ппзоп.

Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с иенарушена цялост, с посочени 
данни за участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В съответствие с 
чл. 54. ал. 3 от ППЗОП. комисията пристъпи към отваряне на офертата и констатира, че същата 
съдържа папка с документи по опис и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри”.

В изпълнение па чл. 54. ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията обяви 
публнчната част от заседанието за приключила и представителят на участника напусна 
заседанието.

Комисията продължи работата си на закрито заседание за разглеждане и обстоен преглед 
на представените от участника документи и съответствието им с изискванията на възложителя 
към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно Раздел V „Изисквания към офертите и документите" от документацията за 
обществената поръчка, всеки участник следва да представи:

I. Оферта, включваща документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП. както следна:
1. Техническо предложение, попълнено и подписано по образеца (в оригинал), съдържащо:
1.1. Документ за упълномощаване (в оригинал), когато лицето, което подава офертата, не е 

законния представител на участника или лицето, което представлява участниците в обединението, 
съгласно договора за създаване иа обединението.

1.2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя, което съдържа минимум:

1.2.1. Срок за изпълнение.
1.2.2. Време за спиране функционирането на обект за извършване на ремонтни работи.
1.2.3. График за изпълнението на поръчката по обекти.
1.2.4. План за тестове след монтиране на обновените или доставените части.
1.3. Доказателства, че за изпълнение на дейностите по поръчката, участникът разполага с 

техническа и методическа поддръжка, осигурена от производителя на оферираното оборудване 
(или от официален негов представител).

1.4. Заявление, че участникът, избран за изпълнител, се задължава да осигури гаранция от 1 
(една) година на всички вложени части и труд.

1.5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект иа договор (и оригинал).
1.6. Декларация за срока на валидност на офертата (в оригинал).
1.7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околнага среда, закрила на заетостта и условията на труд (в оригинал).
2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

изпълнение на поръчката, без ДДС. попълнено и подписано съобразено образеца, и изготвено в 
съответствие с изискванията иа възложителя.

II. Заявление за участие, включващо най-малко следните документи:
1. Опис на представените документи, подписан, в оригинал.
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2. Информация относно личното състояние, основанията за отстраняване и критериите за 
подбор. Представя се Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  в оригинал.

3. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 
{заверено копие) в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП и изискванията на 
възложителя, когато е приложимо.

4. Доказателства за предприетите мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП - 
когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или основанието по чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаване на офертата той е предприел тези мерки.

Съобразявайки горното, комисията извърши проверка за наличието на изискваните от 
възложителя документи и при прегледа на информацията, представена от участника във връзка с 
личното състояние и съответствие с критериите за подбор, бе установено следното:

Участник №  1 „Черно море” АД е приложил следните документи:
1. Опис на документите, подписан и подпечатан от участника.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител.
При проверка на представените ЕЕДОП, комисията констатира, че са представени отделни

ЕЕДОП с посочени обстоятелства за съответствие с изискванията за лично състояние, за всяко от 
лицата, съгласно чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП.

Представен е ЕЕДОП за участника с попълнени данни за съответствие с критериите за 
подбор, посочени от възложителя в документацията за обществената поръчка, подписан с валиден 
електронен подпис на лицето, представляващо участника.

3. Техническо предложение включващо:
- Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:
- Срок за изпълнение -  участникът е предложил да изпълни поръчката в срок от 15 

(петнадесет) месеца.
- Време за спиране функционирането па обект за извършване на ремонтни работи.
- График за изпълнението на поръчката по обекти.
- План за тестове след монтиране на обновените или доставените части.
- Доказателства, че за изпълнение на дейностите по поръчката, участникът разполага с 

техническа и методическа поддръжка, осигурена от производителя на оферираното оборудване 
(или от официален негов представител).

- Заявление, че участникът, избран за изпълнител, се задължава да осигури гаранция от 1 
(една) година на всички вложени части и труд.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана и 
подпечатана от участника.

- Декларация за срока на валидност на офертата, подписана и подпечатана от участника.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, подписана и 
подпечатана от участника.

4. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

След направена подробна проверка на документите, комисията установи следното:
Представен е ЕЕДОП отН зС С Н . ЧЛ. 2 , 9Л. 1 ОТ ЗЗЛД а на директорите и 

изпълнителен директор на „Черно море” АД, съдържащ данни за съответствие с изискванията за 
лично състояние; подписан с валиден електронен подпис. Декларираните обстоятелства 
съответстват на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за 
обществената поръчка;

Представен е ЕЕДОП от о с н . 2, ал. 1 QT ЗЗЛД Директорите на „Черно 
море” АД, съдържащ данни за съответствие с изискванията за лично състояние; подписан с 
валиден електронен подпис. Декларираните обстоятелства съответстват на изискванията на 
възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка;

Представен е ЕЕДОП от Н з  ССН. ЧЛ. 2, 9Л. 1 ОТ ЗЗЛД iректорите на „Черно 
море” АД, съдържащ данни за съответствие с изискванията за лично състояние; подписан с 
валиден електронен подпис. Декларираните обстоятелства съответстват на изискванията на
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възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка:
,Л р̂ дставен е ЕЕД0П На qch, чл- 2П ал , 1 q t  ЗЗЛД ъвета на директорите на 

„Черно море” АД, съдържащ данни за съответствие с изискванията за лично състояние; подписан 
с валиден електронен подпис. Декларираните обстоятелства съответстват на изискванията на 
възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка;

Представен е ЕЕДОП Н а  ОСИ. ЧЛ, 2 , 9Л. 1 QT З З Л Д  ьвета на директорите на 
„Черно море” АД, съдържащ данни за съответствие с изискванията за лично състояние. ЕЕДОП 
не е подписан с валиден електронен подпис. Липсват данни за осигурен достъп по 
електронен път до подписан електронно ЕЕДОП;

Представен е ЕЕДОП о с н _ 2, 9Л. 1 ОТ ЗЗЛД гта на директорите и 
изпълнителен директор на „Черно море АД. съдържащ информация за участника за съответствие 
с критериите за подбор; подписан с валиден електронен подпис. Посочената информация
съответства с изискванията па възложителя d t . d  връзка с критериите за подбор, посочени в
обявлението и документацията за обществената поръчка;

В представения ЕЕДОП с данни за съответствие с критериите за подбор, участникът 
е предоставил информация в част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални 
способности, и раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление, която не се изисква в обявлението или в документацията за обществената поръчка.

Във връзка с констатациите на комисията, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от 
датата на получаване на настоящия протокол, участникът следва да представи:

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за На ССН, ЧЛ. 2, 9Л, 1 9Т ЗЗЛД 
член на съвета на директорите на „Черно море” АД, съдържащ данни за съответствие с 
изискванията за лично състояние и подписан с валиден електронен подпис.

Съгласно указанията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, 
попълнения от участника ЕЕДОП се представя в един от възможните начини;

- цифрово подписан и приложен на подходящ електронен носител (CD, flash памет или др.), 
като формата, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране на неговото 
съдържание или

- чрез осигурен достъп по електронен път до подписания електронно ЕЕДОП. като в този 
случай документът следва да е снабден с т.нар. „времеви печат”, който да удостоверява, че 
ЕЕДОП с подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща преди крайния срок за 
получаване на офертите. В този случай, участникът посочва в изрична декларация къде и как е 
осигурен достъпа по електронен път до подписания електронно ЕЕДОП.

Участникът носи риска да представи на възложителя надлежно попълнен и подписан 
ЕЕДОП и в такъв формат, който позволява на възложителя да го отвори и да провери попълнените 
данни и информация.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът, по отношение на който е констатирано 
несъответствие или липса на информация, представя на комисията нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 
крайния срок за получаване на оферти. Съгласно чл. 54, ал. 11 от ППЗОП, когато промените се 
отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54. ал. 1. т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият 
ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 
участника.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът с констатациите за липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, следва да се 
изпрати на всеки от участниците на посочените от тях адреси за кореспонденция в деня на 
публикуването на протокола в „Профил на купувача” на възложителя.

4



След изтичането на срока по чл. 54. ал. 9 от ППЗОП, комисията ще пристъпи към 
разглеждане на представените документи относно съответствието на участника с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, като вземе предвид и допълнително 
представените, в законоустановения срок, документи от участниците.

Дата на приключване на настоящия протокол:^*Ь,.й£.л..2018 г.

Председател на комисията: . . . ■ . . 1  9Г_ЗЗДЦ ) 

и членове: /

1 ( jr  На осн, чл, 2П ал. 1 дт ЗЗЛД }

2 На осн. чл. 2П ал. 1 о т  ЗЗЛД л—. ............. —̂“ в"'   х   г~т --- -• лг - /

 3.... . На осн. чл, 2, ал, 1 дт ЗЗЛД \

4. .На осн. чл. 2, ал. 1 дт ЗЗЛД
Г
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