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ПРОТОКОЛ № 2 
за провеждане на процедура  
№ Д(И)-42-17 “Текущ ремонт на магазия № 6, пристанище Варна – изток“ 
 

 
В периода 31 януари - 07 февруари 2018 г., в Заседателна зала на II етаж в 

Административна сграда на Пристанище Варна – изток комисия, назначена със Заповед 
№ 16/09.01.2018 г. в състав: 
 
Председател: Мариета Александрова Манолова – Финансов директор 
Членове:   

1. Николай Георгиев Христов – Директор направление „Техническа дейност“ 
2. Галин Илиев Иванов – Ръководител отдел „Правен“ 
3. Елисавета Василева Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна 

инфраструктура“ 
4. Ива Валентинова Петкова  – Икономист “Обществени поръчки” 

Резервни членове:    
Веселин Тодоров Лазаров – Специалист „Търговски, обществени поръчки и 
европрограми“ 
Ружа Василева Дамянова – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и 
европрограми“ 
 
се събра за да проведе Етап III – закрито заседание, след одобрение на следния 
дневен ред: 

1. Разглеждане на получените допълнителни документи и проверка за 
съответствието им с изискванията на Възложителя към личното състояние на 
участниците и критериите за подбор. 

2. Вземане на решение за допускане на участниците, които отговарят на 
изискванията на Възложителя. 

3. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници. 
4. Оценка на техническите предложения. 
5. Вземане на решение за провеждане на следващо открито заседание за отваряне 

на ценовите предложения на допуснатите участници. 
 
По т. 1: При спазване на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане 
на получените допълнителни документи в съвкупност с предоставената оферта и 
проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя към личното състояние 
на участниците и критериите за подбор. 
 
Целта е да се установи безспорно наличието или липсата на съответствие с критериите 
за подбор, а именно: 

 Минимален общ оборот от 3 млн. лв. без ДДС, за последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, съгласно т. 3.1. от документацията за 
участие и Раздел III, т.1.2) от обявлението на Възложителя; 

 Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в пристанищна 
инфраструктура или в стратегически обекти, от 1,5 млн. лв. без ДДС, за 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно 
т. 3.1. от документацията за участие и Раздел III, т.1.2) от обявлението на 
Възложителя; 

 Изпълнени обекти в строителството с предмет и обем, идентични или сходни с 
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предмета на поръчката, в пристанищна инфраструктура или в стратегически 
обекти, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съгласно 
т. 4.1. от документацията за участие и Раздел III, т.1.3) от обявлението на 
Възложителя; 

 Наличие на поне 3 (три) удостоверения за добро изпълнение от съответните 
Възложители, съгласно т. 4.1. от документацията за участие и Раздел III, т.1.3) от 
обявлението на Възложителя. 

 
Участникът „Девня Трейд” ООД гр. Варна е представил допълнителни документи с  
вх. № 99/31.01.2018 г., както следва: 
 
1. Декларация от „Девня Трейд” ООД, че ще използва капацитета на фирма „Меткон” 
ЕООД и ще разполага с ресурсите и професионалния й опит, включително и като 
подизпълнител за изпълнение на част от поръчката; 
2. Декларация от „Меткон” ЕООД, че се задължава да: 
2.1. предостави съответния собствен ресурс на „Девня Трейд” ООД за изпълнение 
предмета на поръчката в случай, че бъде избран за изпълнител; 
2.2. изпълнява задълженията си в качеството си на подизпълнител на „Девня Трейд” 
ООД за изпълнение предмета на поръчката в случай, че бъде избран за изпълнител; 
3. Кратко представяне на „Меткон” ЕООД; 
4. Попълнен ЕЕДОП на „Девня Трейд" ООД; 
5. Попълнен ЕЕДОП на „Меткон" ЕООД, съгласно изискванията на ЗОП, с приложени 
документи и доказателства, както следва: 
5.1. Справка за административни сведения; 
5.2. Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно 
изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП; 
5.3. Копие от баланс за 2016 г.; 
5.4. Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката; 
5.5. Справка - декларация по чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
5.6. Справка - декларация по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП; 
5.7. Удостоверения за добро изпълнение - 2 броя. 
 

От представените документи и информация, съгл. оферта с рег.  
№ 13/08.01.2018 г. и допълнителни документи рег. № 99/31.01.2018 г., 
комисията извърши анализ на релевантните за доказване на съответствие с 
критериите за подбор и установи, че участникът отговаря на изискванията на 
Възложителя, като е доказал наличие на: 
 

1. Реализиран общ оборот от 49 233 723,91 лева без ДДС, който надвишава 
минималните изисквания на Възложителя. 

2. Реализиран общ специфичен оборот от 245 737,67 лева без ДДС на „Девня Трейд“ 
ООД и 1 395 723,82 лева без ДДС на „Меткон” ЕООД за последните 3 (три) години 
от датата на подаване на офертата, който надвишава минималните изисквания на 
Възложителя за наличие на специфичен оборот в обхвата на поръчката. 

3. 3 (три) от посочените обекти на „Девня Трейд“ ООД и 5 (пет) от посочените 
обекти на „Меткон” ЕООД са пристанищна инфраструктура или стратегически 
обекти, определени в Постановление №181 на МС от 20.07.2009 г., което 
надвишава минималните изисквания на Възложителя за технически и 
професионални възможности. 
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4.  3 (три) от посочените удостоверения за добро изпълнение на „Девня Трейд“ ООД 
и 2 (две) от посочените удостоверения за добро изпълнение на „Меткон” ЕООД са 
издадени от съответните Възложители на обекта, което надвишава минималните 
изисквания на Възложителя за технически и професионални възможности. 

 
По т. 2: Комисията допуска „Девня Трейд” ООД 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. 
 
По т. 3: Комисията пристъпи към разглеждане по същество на техническото 
предложение на допуснатия участник, в съответствие с изискванията на техническата 
документация на Възложителя, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 
настоящия протокол. 
 
По т. 4: 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 т. 5: Комисията взе единодушно решение да пристъпи към отваряне на ценовите 
предложения на следващо открито заседание на 12.02.2018 г. от 10.30 ч. в 
Заседателна зала на I етаж в Административната сграда на Пристанище Варна – изток, 
което да обяви чрез съобщение в Профила на купувача на Възложителя. 
 
С изчерпване на дневния ред на етап III от провеждане на процедура № Д(И)-42-17, 
председателят обяви, че закрива настоящото заседание.  
 
 
 
Комисия:  
Председател: Мариета Манолова – Финансов директор   *_____________ 
 
Членове:       
1. Николай Христов – Директор направление ТД      *_____________  
 
 
2. Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“    *_____________ 
   
 
3. Елисавета Къртева – Инженер ППИ      *_____________ 
 
 
4. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки“        *_____________ 
 
 
 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 
 
 


