ПРОТОКОЛ 1
на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП, чл. 54, ал. 7 и чл. 55, ал. 1 от ППЗОП
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП чрез договаряне с
предварителна покана за участие с рег.№ 18100 и предмет „Доставка на
кабели и проводници”
На 14.11.2018г. в 10:30ч. започна своята работа комисия, назначена със
заповед № 1935/14.11.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток
2” ЕАД за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за
участие с рег.№ 18100 и предмет „Доставка на кабели и проводници”, в
следния състав:
Председател: инж. З. Т. – Зам.р-л отдел МТС
Членове:
1. инж. Ц. М.

- Механик, ЕЦ

2. М. П.

- Юрисконсулт, ПО

3. М. С.

- Експерт контрол на документи, АДФК

4. инж. Н. Д.

- Специалист търговия - старши, „Търговски отдел”

Всички членове и председателят на комисията получиха списък с
кандидатите и подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.
Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да
осъществява кореспонденция с кандидатите в обществената поръчка.
РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
Комисията отвори и разгледа подадените от кандидатите заявления за
участие в обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за
участие, с рег.№18100 и предмет „Доставка на кабели и проводници” в
съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за
прилагането му и условията от документацията за участие в процедурата.
При отварянето на заявленията не присъстваха представители на
кандидатите.
Председателят на комисията обяви заявленията, предоставени му от
Възложителя, по реда на тяхното постъпване, както следва:
Входящ
Дата на
Час на
№
номер на подаване подаване
заявление заявление заявление
1. Юнидак консултинг ЕООД, гр. Бургас
8101
12.11.18
12.54
2. Рив комерс ЕООД, гр. Варна
8102
12.11.18
12.54
3. Филкаб АД, гр. Пловдив
8107
13.11.18
12.43
Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни
опаковки, съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от
Наименование и седалище
на кандидата

ППЗОП. На опаковките бяха нанесени входящ номер, името на кандидата и часа
на подаване.
Комисията отвори заявленията на кандидатите и оповести документите,
които те съдържат.
С това приключи публичната част от работата на комисията.
РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши
проверка дали участниците са участвали в пазарни консултации за определяне
прогнозната стойност на поръчката и установи, че участниците не са
предоставяли пазарни консултации.
След това комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя и констатира:
За кандидата „Юнидак консултинг“ ЕООД, гр. Бургас
Кандидатът е представил еЕЕДОП, в който в част II, раздел В е попълнил, че
използва капацитета на други субекти. Не е приложен еЕЕДОП на трето лице. В
процедурата не са поставени критерии за подбор, които могат да бъдат покрити
чрез използване капацитет на трети лица. В раздел Г е отбелязано, че участникът
ще използва подизпълнител, като не е посочен вида и дела на участие на
подизпълнителя, нито е представен еЕЕДОП.
Кандидатът е представил еЕЕДОП, в който в част IV – Критерии за подбор е
попълнил само раздел  - Общо указание за всички критерии за подбор.
Възложителят не е посочил в обявлението или в документацията за поръчката, че
участникът може да се ограничи до попълването на раздел  от част ІV, без да
трябва да попълва друг раздел на част ІV относно критериите за подбор. В този
смисъл участникът следва да представи нов еЕЕДОП, като попълни
информацията за критериите за подбор съобразно изискванията на възложителя и
съобразно образеца на еЕЕДОП в профила на купувача.
Кандидатът не е приложил и опис на представените документи към
заявлението си за участие.
За кандидата „Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна:
Кандидатът не е приложил опис на представените документи към
заявлението си за участие.
Поради гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5
работни дни от получаване на настоящия протокол кандидатите следва да
представи липсващите документи и/или да отстранят констатираните
нередовности, като представят нов ЕЕДОП и/или други документи,
съдържащи променена и/или допълнена информация.
В противен случай и на основание чл. 54, 55 или 107 от ЗОП, комисията
ще предложи на Възложителя да отстрани кандидатите от процедурата.
Всички допълнителни документи се представят в деловодството на „ТЕЦ
Марица изток 2” ЕАД, окомплектовани с придружително писмо.

Комисията по време на заседанието разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП в заявленията на кандидатите.
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия
протокол на 27.11.2018 г.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Председател:
инж. З. Т.

- ………(п)………

Членове:
1. инж. Ц. М.

- ………(п)………

2. М. П.

- ………(п)………

3. М. С.

- ………(п)………

4. инж. Н. Д.

- ………(п)………

