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Утвърждавам 
Изпълнителен директор: 
                                                            *...........................                 06.10.2017 г. 
                       Петър Сеферов                           дата 
 
 
ПРОТОКОЛ 
 

за провеждане на процедура 
№ Д(И)-37А-17 СМР на електрически инсталации: “Изграждане на стоманобетонов канал, 7-мо 
к.м, Пристанище Варна – изток“ 
 
В периода 21 септември - 06 октомври 2017 г., в Заседателна зала на I етаж в 
Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед № 
429/21.09.2017 г. в състав: 
 
Председател:  Мариета Манолова – Финансов директор 
Членове:    
1. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“ 
2. Ружа Дамянова – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“ 
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
4. Ива Петкова  – Икономист “Обществени поръчки” 
Резервни членове:    
1. Веселин Лазаров – Специалист „Търговски, обществени поръчки и европрограми“ 
2. Ивелин Иванов – Зам. – Ръководител „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
 
се събра с цел получаване, разглеждане, оценка на постъпилата оферта и класиране на 
участника в процедура № Д(И)-37А-17. Офертата е получена във връзка с Решение (ID: 
804305) за откриване на процедура на пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправена покана до “Елтес“ ЕООД и съгласно 
Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Пристанище Варна” ЕАД. 
 

Председателят на Комисията откри заседанието за провеждане на процедурата и представи 
заповед № 429/21.09.2017 г. за назначаването й.  
 
Председателят представи на Комисията приемно-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), неразделна част от 
който е получената оферта за участие в процедурата от „ЕЛТЕС“ ЕООД - рег. № 
424/20.09.2017 г. в 13,20 ч. 
 
Членовете на комисията подписаха декларация съгласно чл. 51, ал. 8, от ППЗОП, във връзка с 
чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 
Съгл. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, на заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците. 
 
На основание чл.54, ал. З от ППЗОП председателят на комисията пристъпи към отваряне на 
плика с оферта на „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна.  
Председателят на комисията отвори опаковката на плик с оферта  рег. № 424/20.09.2017 г. и 
оповести съдържанието му, както следва: 
- 1 (една) папка с административни и документи за подбор, описани в Приложение № 1, 
(колона – етап I); 
-  1 (една) папка с Техническо предложение; 
-  1 (един) плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 
Техническото предложение и „Предлагани ценови параметри“ на „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи и проверка за 
съответствието им с изискванията на Възложителя към личното състояние на участника и 
критериите за подбор, съгласно Приложение № 1 (колона - етап II). 
 
Комисията установи липса, непълнота и несъответствие на информацията в офертите, както и 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в 
представените документи описани в Приложение № 1 (колона - етап II), съпоставени с 
изискванията на Възложителя – Раздел III „Правна, икономическа, финансова и техническа 
информация от поканата за участие, както следва: 
 
 
„ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна  
Липса на представени доказателства за наличие на поне 3 (три) изпълнени обекта, с предмет 
и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, в пристанищна инфраструктура или в 
стратегически обекти, удостоверени за добро изпълнение от съответните Възложители. 
 
Председателят на комисията отправи запитване към участника, който представи 
допълнителни документи с рег. № 468/29.09.2017 г. в 15,31 ч.  
Комисията пристъпи към проверка за съответствието на представените допълнителни 
документи с изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 
критериите за подбор. 
 
Участникът „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна представи допълнителни доказателства към актуалните 
удостоверения за добро изпълнение в пристанищна инфраструктура или в стратегически 
обекти от съответните възложители. 
 
Комисията допуска „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна до оценка и класиране. 
 
Мотиви: Участникът притежава необходимото икономическо и финансово състояние; 
технически и професионални способности за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията 
на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор. 
 
 
Комисията пристъпи към разглеждане по същество на техническото предложение на 
допуснатия участник, в съответствие с изискванията на техническата документация на 
Възложителя. 
 
Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия участник по 
определените формули и схеми за точкуване, обявени в документацията за участие, съгласно 
Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол. 
 
По време на проверката, техническите лица в състава на Комисията установиха, че 
представеното от „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна техническо предложение е в съответствие с 
изискванията на Възложителя, съгласувани от ДП „Пристанищна инфраструктура“ – ТП Варна. 
 
Председателят на комисията отвори плика с надпис  „Предлагани ценови параметри“ на 
участника „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна. 
 
Съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви гласно ценовото 
предложение на участника „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна, което е в размер на 199 834,30 лева без 
ДДС.  
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Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника „ЕЛТЕС“ 
ЕООД гр. Варна. 
 
Комисията пристъпи към разглеждане по същество на ценовото предложение на участника 
„ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна. 
 
По време на проверката, техническите лица в състава на Комисията установиха, че 
представените от „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна количествена сметка и анализни цени,  са в 
съответствие с изискванията на Възложителя, съгласувани от ДП „Пристанищна 
инфраструктура“ – ТП Варна. 
 
Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна по двата 
критерии за оценка - „Ценово предложение“ и „Техническо предложение“, съгласно 
Приложение № 3 – неразделна част от настоящия протокол. 
 
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участника „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна 
на първо място, като участник предложил оферта в пълно съответствие с предварително 
обявените от Възложителя условия. 
 
Съгл. чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, Комисията единодушно предлага на Възложителя с 
класирания на първо място участник „ЕЛТЕС“ ЕООД гр. Варна да се сключи за изпълнение на 
обществена поръчка № Д(И)-37А-17 СМР на електрически инсталации: “Изграждане на 
стоманобетонов канал, 7-мо к.м, Пристанище Варна – изток“. 
 
Решението е взето с единодушие. 
 
Неразделна част от настоящия протокол са: 

- Приложение № 1; 
- Приложение № 2; 
- Приложение № 3. 
 

 
 
Комисия:  
Председател: Мариета Манолова – Финансов директор   _____________* 
 
Членове:       
1. Николай Христов – Директор направление „ТД“     _____________ * 
 
 
2. Ружа Дамянова – Ръководител отдел „ТОПЕ“    _____________* 
   
 
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер „ППИ“    _____________* 
 
 
4. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки“   _____________* 
 
Резервни членове:    
1. Веселин Лазаров – Специалист ТОПЕ     _____________* 
  
 
2. Ивелин Иванов – Зам. – Ръководител „ППИ“    _____________* 
 
 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 
 


