
 

 

Утвърждавам 
Изпълнителен директор: 

*...........................   *................ 
                        Петър Сеферов   дата 

                        
ДОКЛАД 
Съгл. чл. 60 от ППЗОП от проведени заседания по процедура  
№ ОП3-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на 
електрически преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни 
устройства и съоръженията към тях, част от пристанищната инфраструктура за 
нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД” 
 
В периода 18 септември – 14 декември 2017 г., в Заседателна зала на II етаж в 
Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия назначена със 
Заповед № 412/18.09.2017 г. в състав: 
 
Председател:  Мариета Манолова – Финансов директор  
 
Членове:    
1. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“ 
2. Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“ 
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
4. Петър Димитров – Ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна 
инфраструктура“, Пристанище варна - изток 
5. Николай Ковчазов – 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 № ОП3-17, получени във връзка с обявление 
(ID № 801400/18.08.2017 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. 
 
 
Комисията проведе заседания за отваряне на получените оферти в периода 18 - 21 
септември 2017 г., съгласно ПРОТОКОЛ № 1 (в приложение). 
 
 
Комисията проведе заседания за разглеждане на получените допълнителни 
документи и получените оферти, както и проверка за съответствието им с 
изискванията на Възложителя към минималните изисквания за състоянието на 
участниците и критериите за подбор в периода 03 - 11 октомври 2017 г., съгласно 
ПРОТОКОЛ № 2 (в приложение) 



 

 

 
 
Комисията проведе заседания за разглеждане на допълнително представените 
разяснения, допускане на участниците, които отговарят на изискванията на 
Възложителя, както и разглеждане и оценка на техническите им предложения  в 
периода 23 октомври - 10 ноември 2017 г., съгласно ПРОТОКОЛ № 3 (в приложение). 
 
 
Комисията проведе заседания за отваряне на ценовите предложения, разглеждане и 
оценяване на ценовите предложения, оценка на офертите класиране на участниците 
и предложение за сключване на договор в периода 15 ноември – 14 декември 2017 
г., съгласно ПРОТОКОЛ № 4 (в приложение). 
 
 
Комисия:  
Председател: Мариета Манолова – Финансов директор         *_____________ 
 
Членове: 
1. Николай Христов – Директор направление ТД            *_____________  
 
 
2. Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“                                 *_____________ 
   
 
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер ППИ           * _____________ 
 
 
4. Петър Димитров – Ръководител отдел ППИ            *_____________ 
 
 
5. Николай Ковчазов – Ръководител ППИ, ПВЗ                       *_____________ 
  
 
6. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки“                          *_____________ 
 
 
 
 
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 


