
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
процедура № ОП1-17 

“Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради част от 
пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“ 

 
Днес, 01 февруари 2018 г. в град Варна между страните: 
 
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА  ЕАД, 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. “Славейков” № 1; тел. 052/692-232;; e-mail: 
zop@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен 
директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
и 
 
„СТИМЕКС” ЕООД, 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момчилов” № 26; тел.  052/303-
477, факс 052/303-471; ел. поща: stimex@eskana.com; ЕИК 103002356, представлявано от Стоян 
Стоянов – Управител, 
и 
ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цариброд“ № 46, ет. 2; тел. 0876/009-909; ел. 
поща: pto@viaseng.com; ЕИК 202252240, представлявано от Свилена Петкова – Управител,  
и 
ДЗЗД ОДЕСОС ИНТЕРХОЛД ПАРСЕК,  
със седалище и адрес на управление гр. Аксаково, ул. „Здравец” № 4; тел. 052/615 101,; e-mail: 
odesos_ood@abv.bg; ЕИК 177246485, представлявано от Ангел Ушев – Управител на водещия 
партньор „Одесосстрой“ ООД,  
 
наричани за краткост ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ или ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
на основание: 
- Докладна записка рег. № 185/14.03.2017 г. от Главен инженер „Поддръжка на пристанищна 
инфраструктура”; 
- Одобрена докладна записка с рег. № СД 31/30.03.2017 г. на Изпълнителния директор и решение на 
Съвета на директорите, съгласно Вътрешните правила за работа на Съвета на директорите; 
- Решение на Възложителя с рег. № 299/16.08.2017 г. за откриване и провеждане на обществена 
поръчка за сключване на рамково споразумение за срок до 3 (три) години, в което не са определени 
всички условия, съгл. чл. 81 - 82 чрез провеждане на публично състезание, по реда на чл. 178 – 181 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно процедура № ОП1-17;  
- Протоколи от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 399/14.09.2017 г. на Изпълнителния 
директор; 
- Утвърден доклад на Комисията от Възложителя; 
- Решение на Съвета на директорите на „Пристанище Варна” ЕАД, съгласно протокол № 18/17 от 
22.12.2017 г. за одобрение на потенциалните изпълнители, съгласно Вътрешните правила за работа на 
Съвета на директорите;  
- Решение на Възложителя с рег. № 812/22.12.2017 г. за определяне на потенциални изпълнители за 
сключване на рамково споразумение; 
Документи, съгласно изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП: 
- Документ за регистрация, в хипотезите на чл. 10, ал. 2 от ЗОП; 
- Удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно чл. 67, ал. 6 
от ЗОП, 

се сключи настоящото споразумение за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ  
 
1. Страните договарят сключване на рамково споразумение, в което не са определени 

всички условия, съгл. чл. 81 - 82 от ЗОП, за извършване на следните дейности: Строителство, 
рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради част от пристанищната 
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инфраструктура със срок до три години от датата на сключването му или до изчерпване на 
обща стойност до 5 млн. лв. без ДДС. 

2. В изпълнение на Инвестиционна програма на „Пристанище Варна“ ЕАД на 
пристанищна инфраструктура за съответната година, съгласно договор № 30/30.05.2006 г. и 
след възникване на конкретна необходимост от изпълнение на съответния обект, 
Възложителят провежда вътрешен конкурентен избор с Изпълнителите по настоящото 
споразумение. 

3. Показателите и методиката за оценка в процедурата за сключване на рамково 
споразумение се прилагат и при провеждане на вътрешния конкурентен избор. 

4. В срока по настоящото споразумение Изпълнителите подават оферти за участие във 
вътрешния конкурентен избор, като спазват представените Ценови предложения – неразделна 
част от настоящото споразумение, не повече от предложените максимални цени и принципи на 
ценообразуване в проведената процедура. 

5. В случай че в процедурата за провеждане на вътрешния конкурентен избор са налице 
видове работи, за които не е предвидена единична цена в проведената процедура за възлагане 
на рамково споразумение, участниците формират единичните цени, като спазват следните 
задължителни принципи при ценообразуване: допълнителни разходи за труд – до 100 %; 
допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд; доставно - складови 
разходи – до 10 %; печалба – до 10%. 

 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
1. Възложителят се задължава да: 

1.1. провежда вътрешен конкурентен избор с покани до Изпълнителите по 
настоящото споразумение за дейности по строителство, рехабилитация, основен, текущ и 
авариен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура. 

2. Възложителят има право да: 
2.1. включва допълнителни видове работи в зависимост от необходимостта за 

изпълнението на конкретните обекти или възникнали непредвидени работи по време на 
изпълнението им, съгласно изискванията на ДП „Пристанищна инфраструктура“, които са извън 
посочените в Спецификацията на Възложителя – неразделна част от настоящото споразумение.  

 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 

  
1. Изпълнителите се задължават да: 

1.1. подават оферти за участие във вътрешния конкурентен избор, като спазват 
представените Ценови предложения – неразделна част от настоящото споразумение; 

1.2. спазват предложените максимални цени и принципи на ценообразуване 
(допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; 
часова ставка за труд; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%) при подаване 
на ценовите предложения във вътрешния конкурентен избор и/или при възникване на 
допълнителни видове работи или непредвидени работи по време на изпълнението им. 

2. Изпълнителят има право да: 
2.1. участват във вътрешен конкурентен избор с оферти за дейности по 

строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради част от 
пристанищната инфраструктура. 

 
IV.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
1. Действието на настоящото споразумение се прекратява: 

1.1. по взаимно писмено съгласие между страните;      
1.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на обекта.     

2. Възложителят може по всяко време да се откаже от настоящото споразумение и да 
прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителите 
стойността на извършените до момента на отказа видове работи.      
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V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Всяка от страните по настоящото споразумение се задължава да не разпространява 
информация за другата страна станала й известна при или по повод изпълнението му. 

2. Нищожността на някоя клауза или на допълнително договорени условия не води до 
нищожност на друга клауза или на споразумението като цяло. 

3. За всеки спор относно съществуването и/или действието на сключеното споразумение, 
респ. във връзка с неговото нарушаване, прекратяване, изпълнение или неизпълнение, както и 
за всички неуредени въпроси се прилага българското гражданско и търговско законодателство. 

 
Неразделна част от настоящото споразумение са:  
1. Спецификация на Възложителя; 
2. Ценови предложения на Изпълнителите. 
 
Настоящото споразумение се състави в четири еднообразни оригинални екземпляра, 

съответно по един за всяка от страните.   
 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                        ПОТЕНЦИАЛНИ  
       ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

Пристанище Варна ЕАД                                                      1. Стимекс ЕООД 
 
 
 
*                                     *                                                                        
/Петър Сеферов/                      /Стоян Стоянов/           
Изпълнителен директор                                                 Управител 
          

       2. ВИАС Инженеринг ООД 
 
 
*                                                                                      * 
/Димитър Атанасов/                      /Свилена Петкова/          
Председател Съвет на директори                 Управител     
 
 
 
               3. ДЗЗД Одесос Интерхолд Парсек 
 
 
                      * 

       /Ангел Ушев/ 
               Управител           
 
 
* Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


