РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩ ЕНИЯТА
ПРОТОКОЛ № 1
от работата на комисия, назначена със Заповед № Р Д -14-85/03.12.2019 г. на главния секретар на
министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разглеждане и
оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение
на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на р. Дунав от ркм
610 до ркм 374.100“
На 03.12.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с посочената
заповед, в състав:
Председател: Анита Ангелова - началник на отдел, дирекция „Национална транспортна
политика“, МТИТС, която замести основния член Димитър Савов - директор на дирекция
Национална транспортна политика“ МТИТС и
Членове:
1. Христо Енчев - директор на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“, ИАППД;
2. Даниел Йорданов - младши експерт в дирекция „Поддържане на корабоплавателния
път“, ИАППД;
3. Петър Бенов - държ авен експерт, дирекция „Национална транспортна политика”,
МТИТС;
4. Илия Й орданов - държавен експерт, дирекция „Правна”, МТИТС;
5. Христо Данов - главен експерт, дирекция „Финанси”, МТИТС;
6. Йоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността“, МТИТС.
Председателят на комисията получи постъпилата оферта с приемо-предавателен
протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП) на „Космос Ш ипинг“ АД, гр. Варна, 9000, район „Одесос“, ул. „Петко Каравелов“ №
6, оферта с вх. № 32-01 -822/02.12.2019 г.; 09:24 ч.
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации съгласно чл. 103, ал. 2
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. На отварянето на офертата
не присъства представител на участника.
Комисията пристъпи към отваряне и подробно разглеждане на постъпилата оферта. След
като се убеди в ненарушената цялост на плика с офертата, комисията го отвори и пристъпи към
извършване на проверка за съответствие на офертата с предварително обявените от
Възложителите условия в Поканата за участие с per. № 10-18-86/31.10.2019 г.
По трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
ценовото предложение на участника.
Щ и разглеждането на офертата комисията констатира следното:

Участникът е представил посочените в Поканата за участие с per. № 10-18-86/31.10.2019
г. документи, а именно:
1. Електронен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП);
2. Техническо предложение;
3. Справка-декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП;
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
По отношение на приложените в офертата документи за подбор, комисията установи, че
в част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление“ от еЕЕДОП участникът е посочил, че разполага с „внедрена система
за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015, сертификат
№ BG 121189Q/U с обхват: „Корабен мениджмънт, опериране, чартъринг и брокераж.
Хидротехнически драгажни дейности. Хидротехническо строителство, реконструкции,
ремонти на пристанища и пристанищни съоръжения. Строителство на съоръжения по
геозащита и брегоукрепване на реките и морски бряг, валиден до: 22.01.2021 г., Издател: Бюро
Веритас България“.
Декларираният сертификат не съответства на изискването на Възложителите, посочено
в раздел VIII „Критерии за подбор, изисквания и указания за съставяне на документи за
доказване“, т. 2.2. от Поканата за участие с per. № 10-18-86/31.10.2019 г. - а именно участникът
„да прилага система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO
14001:2015 или еквивалент с област на приложение „драгиране или добив на
инертни/добавъчни/материали и транспорт на драгирани/добити материали“ .
С оглед гореизложеното, участникът следва в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол да представи нов еЕЕДОП, който да доказва, че участникът отговаря на
изискването на Възложителите, посочено в раздел VIII „Критерии за подбор, изисквания и
указания за съставяне на документи за доказване“, т. 2.2 от Поканата за участие с per. № 10-1886/31.10.2019 г.
Документите се подават в деловодството на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11 в работно
време от 9:00 до 17:30 г.
Комисията състави този протокол на 03.12.2019 г.

Анита Ангелова

Членове:
Христо Енчев
Даниел Йорданов

На основание ч л 36а, oil 3 от ЗОП,
във връзка с ч,г 4 от Регламент (ЕС)

_ Илия Йорданов
Христо Данов
Йоанна Иванова
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