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Утвърждавам 
За Изпълнителен директор: 
Упълномощителен документ  
№ 2465/01.07.2016 г.                                 

*...........................   07.07.2016 г. 
                        Иван Янакиев   дата 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

за провеждане на процедура  
№ Д(И)-29-16 “СМР, вкл.: обособена позиция № 1 - Изграждане площадка ремонти 
ел.кранове, Пристанище Варна – запад и обособена позиция № 2 - Нова настилка в автохале, 
Пристанище Варна – запад“. 
 
 

В периода 04 юли - 07 юли 2016 г., в Заседателна зала на II етаж в Административна 
сграда на Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед № 856/04.07.2016 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. Елисавета Димитрова – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
4. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки” 
 
се събра с цел получаване, разглеждане, оценка на оферти и класиране на участници в 
процедура № Д(И)-29-16. Офертите са получени във връзка с информация  
(ID № 9053650/15.06.2016 г.) в Портала за обществени поръчки за публикувана обява в 
„Профил на купувача” на сайта на Възложителя, по реда и условията на чл. 186 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) 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 № 856/04.07.2016 г. за назначаването й. 
 
 
Председателят предложи и Комисията единодушно одобри, заседанието да се организира при 
спазване на следния график: 
 

I. Получаване на оферти. Подписване на декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

II. Отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на съдържанието им. Подписване на 
техническите и ценови предложения на участниците. 

III. Разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им 
с изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за 
подбор. 

IV. Разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците. 

V. Оценка на постъпилите оферти, класиране на участниците и предложение за сключване 
на договор. 
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История на процедурата:  
С докладни записки рег. № 719/01.06.2016 г. и рег. № 720/01.06.2016 г. от Ръководител отдел ППИ, 
пристанище Варна – запад е докладвано за причините и необходимостта да се стартира изпълнение на 
обектите. Съгласно утвърдена процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на 
пристанищната инфраструктура с писма рег. № 728/03.06.2016 г. и рег. № 729/03.06.2016 г. от 
Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, Териториално поделение – Варна са 
съгласувани техническите задания и прогнозните количествени сметки. Откриването на процедурата е 
съгласувано с Председателя на Съвета на директорите на 14.06.2016 г., съгласно Вътрешните правила 
за работа на Съвета на директорите. Информация за процедурата е изпратена на Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията с писмо рег. № 766/16.06.2016 г. 

 
По т. I: 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 са получените оферти за участие в процедурата, изброени по реда на тяхното 
получаване:  
1. Оферта от „С.И.С.М-строй” ЕООД гр. София - рег. № 844/01.07.2016 г. в 10.43 ч. 
2. Оферта от „Девня трейд” ООД гр. Варна - рег. № 853/01.07.2016 г. в 14,52 ч. 
3. Оферта от „Пътища и мостове” ЕООД гр. Варна - рег. № 855/01.07.2016 г. в 15.11 ч. 
 
Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 
В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, в обявения час за провеждане на заседанието не се 
явиха представители на участниците в процедурата.  
 
По т. IІ: Председателят на комисията отвори пликовете с оферти по реда на тяхното 
постъпване и оповести тяхното съдържание и обяви гласно ценовите предложения, съгл. чл. 
97, ал. 3 от ППЗОП. 
 
Трима от членовете на комисията подписаха техническите и ценови предложения на 
участниците. 
 
Председателят на комисията закри публичната част на заседанието. 
 
По т. IІІ: Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи и 
проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя към личното състояние на 
участниците и критериите за подбор, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 
настоящия протокол. 
 
По време на проверката, Комисията установи: 
 
„С.И.С.М-строй” ЕООД гр. София не отговаря на поставените критерии за подбор и 
на предварително обявените условия на поръчката, както следва: 
1. Участникът е представил декларация по чл. 64, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП,  с описание на изпълнено строителство с предмет и обем, което не е идентично или 
сходно с тези на поръчката, видно и от представените удостоверения за добро изпълнение. 
Нито един от посочените обекти не е стратегически обект или обект от пристанищна 
инфраструктура, свързани със специфични изисквания и условия за контрол на достъп и 
обособен граничен режим на работа за изпълнителите. 
2. Участникът е представил справка - декларация по чл. 62, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 61, ал. 
1 от ЗОП, която е обвързана с декларацията по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП и към която не са 
представени доказателства за наличие на минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата 
на поръчката. 
 
Комисията предлага на Възложителя „С.И.С.М-строй” ЕООД гр. София да бъде 
отстранен от участие, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2 буква „а“ от ЗОП. 
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Мотиви: Участникът не притежава необходимото икономическо и финансово състояние; 
технически и професионални способности за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията 
на Възложителя. 
 
Председателят на комисията закри заседанието. 
 

 
Комисия:  
Председател: Мариета Манолова – Финансов директор                       *_____________ 
 
Членове:       
1. Николай Христов – Директор направление ТД                             *_____________  
 
 
2. Ружа Дамянова – Ръководител отдел ТОПЕ                       *_____________ 
   
 
3. Елисавета Димитрова – Инженер ППИ                                            * _____________ 
 
 
4. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки”                *_____________ 
 
 
 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


