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Утвърждавам 
Изпълнителен директор: 

*...........................   15 май 2018 г. 
                        Петър Сеферов   дата 

 
                    

ДОКЛАД 
Съгл. чл. 60 от ППЗОП от проведени заседания по процедура  
№ ОП2-17 „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и 
съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД” 
 
В периода 03 януари – 14 май 2018 г., в Заседателна зала на II етаж в Административна сграда на 
Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед № 07/03.01.2018 г., Заповед за 
корекции № 229/08.03.2018 г., № 335/30.03.2018 г. и № 418/30.04.2018 г., в състав: 
Председател:  Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“ 
Членове:    
1. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“ 
2. Мариета Манолова – Финансов директор 
3. Ивайло Петранов – Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
4. Веселин Лазаров – Специалист „Търговски, обществени поръчки и европрограми” 
5. Валентин Мандичев – Зам.-ръководител „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, 
пристанище варна - запад 
6. Ива Петкова  – Икономист “Обществени поръчки” 
Резервни членове:    
Ружа Дамянова – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми” 
Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
 
проведе своите заседания с цел получаване, разглеждане, оценка на оферти и класиране на 
участници в процедура № ОП2-17, получени във връзка с обявление (ID № 801122/17.08.2017 г.) в 
Портала за обществени поръчки, по реда и условията на чл. 178-181 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и съгласно 
Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Пристанище Варна” ЕАД. 
 

1. Комисията проведе заседания за отваряне на получените оферти, разглеждане по същество 
на представените документи, проверка за съответствието им и установяване на липса, непълнота 
или несъответствие на информацията в периода 03 - 18 януари 2018 г., съгласно ПРОТОКОЛ № 1 
(в приложение). 
 
Получени са оферти в процедурата от следните участници: 
1. „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна – оферта с рег. № 01/02.01.2018 г. в 10,22 ч. 
2. „Пътища и мосотове“ ЕООД гр. Варна - оферта с рег. № 02/02.01.2018 г. в 10,30 ч. 
3. „Хидрострой“ АД гр. Варна - оферта с рег. № 03/02.01.2018 г.  в 11,35 ч. 
4. „Девня Трейд“ ООД гр. Варна - оферта с рег. № 05/02.01.2018 г.  в 12,53 ч. 
 

2. Комисията проведе заседания за разглеждане на получените допълнителни документи, 
както и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя към минималните 
изисквания за състоянието на участниците и критериите за подбор, допускане на участниците, 
които отговарят на изискванията на Възложителя, както и разглеждане и оценка на техническите 
им предложения в периода 26 януари - 20 февруари 2018 г., съгласно ПРОТОКОЛ № 2  
(в приложение). 
 
Получени са допълнителни документи в процедурата от следните участници: 
1. „Хидрострой“ АД гр. Варна - рег. № 70/23.01.2018 г. в 14,23 ч. 
2. „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна - рег. № 76/24.01.2018 г. в 13,43 ч. 
3. „Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна - рег. № 91/26.01.2018 г. в 11,33 ч. 
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Комисията разгледа получените допълнителни документи на заявените данни с минималните 
изисквания и ограничения поставени от Възложителя и пристъпи към вземане на решение за 
допускане на участниците, както следва: 
 
„Хидрострой“ АД гр. Варна  
Съгласно представената оферта с вх. № 03/02.01.2018 г. и допълнителни документи с  
вх. № 70/23.01.2018 г., комисията единодушно реши, че участникът отговаря на минималните 
изисквания и ограничения поставени от Възложителя и следва да бъде допуснат до оценка и 
класиране. 
 
„Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна 
Съгласно представената оферта с вх. № 01/02.01.2018 г. и допълнителни документи с вх.  
№ 76/24.01.2018 г., комисията единодушно реши, че участникът отговаря на минималните 
изисквания и ограничения поставени от Възложителя и следва да бъде допуснат до оценка и 
класиране. 
 
„Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна   
Съгласно представената оферта с вх. № 02/02.01.2018 г. и допълнителни документи с вх.  
№ 91/26.01.2018 г., комисията единодушно реши, че участникът отговаря на минималните 
изисквания и ограничения поставени от Възложителя и следва да бъде допуснат до оценка и 
класиране. 
 
Мотиви: Участниците са доказали с представените документи, че притежават необходимото 
икономическо и финансово състояние; технически и професионални способности за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор. 
 
„Девня Трейд“ ООД гр. Варна  
Съгласно представената оферта с вх. № 05/02.01.2018 г. и не представени допълнителни 
документи или информация, комисията единодушно реши, че участникът не отговаря на 
минималните изисквания и ограничения поставени от Възложителя и следва да не бъде допуснат 
до оценка и класиране. 
 
Мотиви: Участникът не е доказал с представените документи, че притежава необходимото 
икономическо и финансово състояние, съгласно минималните изискванията на Възложителя и 
критериите за подбор. 
 
На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от 
участие в процедурата „Девня Трейд“ ООД гр. Варна, тъй като участникът не отговаря 
на поставените критерии за подбор. 
 
Комисията пристъпи към разглеждане по същество и оценка на техническите предложения на 
допуснатите участници. 
 

3. Комисията проведе заседания за отваряне на ценовите предложения, разглеждане на 
ценовите предложения по същество в периода 27 февруари – 15 март 2018 г., съгласно 
ПРОТОКОЛ № 3 (в приложение). 
 
Председателят обяви резултатите от оценяването на техническите предложения на участниците, 
както следва: 
 
• „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна – 20,00 точки 

• „Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна – 32,00 точки 

• „Хидрострой“ АД гр. Варна – 20,00 точки 
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Председателят на комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
допуснатите участници и обяви гласно ценовите предложения на участниците, както следва: 
 
• „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна – СМР: 142 384,80 лв., механизация – 13 355,02 лв. 

• „Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна – СМР: 192 359,91 лв., механизация – 15 332,75 лв. 

• „Хидрострой“ АД гр. Варна – СМР: 143 691,58 лв., механизация – 13 176,25 лв. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане по същество на ценовите предложения на участниците и 
техническите лица в състава на Комисията установиха, че е налице хипотезата „необичайно 
благоприятни оферти“ по определени позиции на всеки участник. 
 
На основание чл. 72 от ЗОП, Комисията единодушно реши да изиска от всеки участник обосновка 
на предложените максимални единични цени. 
 

4. Комисията проведе заседания за разглеждане на обосновките на предложените максимални 
единични цени, оценяване на ценовите предложения, оценка на офертите, класиране на 
участниците и предложение за сключване на договор в периода 16 май – 14 май март 2018 г., 
съгласно ПРОТОКОЛ № 4 (в приложение). 
 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените обосновки от участниците и установи: 
 
„Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна  
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 76/24.01.2018 г., комисията единодушно 
реши, че приема обосновката на участника. Представените към обосновката анализни цени 
представляват доказателства по смисъла на чл. 72, ал. 3 и същите са достатъчни, като обосновават 
ясно предложените в офертата на участника единични цени. 
 
„Хидрострой“ АД гр. Варна  
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 70/23.01.2018 г., комисията единодушно 
реши, че приема обосновката на участника. Представените към обосновката анализни цени 
представляват доказателства по смисъла на чл. 72, ал. 3 и същите са достатъчни, като обосновават 
ясно предложените в офертата на участника единични цени. 
 
„Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна  
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 91/26.01.2018 г., комисията единодушно 
реши, че не приема обосновката на участника. Представените към обосновката анализни цени 
представляват доказателства по смисъла на чл. 72, ал. 3 и същите не са достатъчни, за да 
обосновават ясно предложените в офертата на участника единични цени – допуснати са 
съществени грешки при ценообразуването, в резултат на които са нарушени императивни 
изисквания на Възложителя, както и са констатирани несъответствия между посочените в 
обосновката анализни цени и представените единични цени в офертата на участника. 
 
На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани 
участника „Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна, тъй като не отговаря на изискванията на 
документацията за участие, като е допуснал съществени грешки в ценообразуването и 
анализните цени при изготвяне на ценовото си предложение. 
 
Комисията пристъпи към обща оценка на офертите на участниците по двата критерии за оценка - 
„Ценово предложение“ и „Техническо предложение“ и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, 
класира участниците, както следва: 
 

1. „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна  - I място 

2. „Хидрострой“ АД гр. Варна - II място 
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Съгл. чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, Комисията единодушно предлага на Възложителя с класираните 
участници на първите две места, да се сключи рамково споразумение за изпълнение на процедура 
№ ОП2-17 „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и 
съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД”. 
 
Комисия:  
Председател: Галин Иванов – Ръководител, отдел „Правен“   *_____________ 
 
Членове: 
1. Николай Христов – Директор направление ТД       *_____________  
 
 
2.  Мариета Манолова – Финансов директор     *_____________ 
   
 
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер ППИ     *_____________ 
 
 
4. Веселин Лазаров – Специалист, ТОПЕ        *_____________ 
 
 
5. Валентин Мандичев – Зам.-ръководител ППИ, ПВЗ        *_____________ 
  
 
6. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки“    *_____________ 
 
Резервни членове:    
Ружа Дамянова – Ръководител, отдел ТОПЕ      *_____________ 
 
 
Елисавета Къртева – Инженер ППИ               *_____________ 
 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 


