
 

ПРОТОКОЛ № 4 
за провеждане на процедура  
№ ОП1-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради 
част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД” 
 

В периода 15 ноември – 14 декември 2017 г., в Заседателна зала на II етаж в 
Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед 
№ 399/14.09.2017 г. в състав: 
 
Председател:  Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“ 
Членове:    
1. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“ 
2. Мариета Манолова – Финансов директор  
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
4. Ивелин Иванов – Зам. - Ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна 
инфраструктура“, Пристанище Варна - изток 
5. Валентин Мандичев – Зам. - 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“ 
 

Етап IV  
Открито заседание: 

1. Обявяване на резултатите от оценяването на техническите предложения на 
участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор. 

2. Отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците 
и оповестяване на съдържанието им. 

Закрито заседание: 
3. Разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците. 
4. Оценка на постъпилите оферти, класиране на участниците и предложение за 

сключване на договор. 
 
Съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на заседанието на комисията присъства представител на 
участника ДЗЗД „Одесос Интерхолд Парсек“, съгл. упълномощителен документ (в 
приложение).  
 
По т. 1: Председателят обяви резултатите от оценяването на техническите 
предложения на участниците, както следва: 
„ВИАС Инженеринг“ ООД гр. Варна – 40,00 точки; 
ДЗЗД „Одесос Интерхолд Парсек“ – 32,00 точки; 
„Стимекс“ ЕООД гр. Варна – 40,00 точки. 
 
По т. 2: Председателят на комисията отвори пликовете с надпис  „Предлагани ценови 
параметри“ на допуснатите участници. 
Съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви гласно ценовите 
предложения на участниците, както следва: 

1. „ВИАС Инженеринг“ ООД гр. Варна – 98 354,96 лева без ДДС; 
2. ДЗЗД „Одесос Интерхолд Парсек“ – 98 026,80 лева без ДДС; 
3. „Стимекс“ ЕООД гр. Варна – 98 166,18 лева без ДДС.  

 



 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения на участниците. 
Председателят на комисията закри публичната част на заседанието. 
 
По т. 3: Комисията пристъпи към разглеждане по същество на ценовите предложения 
на участниците. 
По време на проверката на Ценовите предложения, техническите лица в състава на 
Комисията установиха, че не е налице наличие на хипотезата по чл. 72 от ЗОП и 
предложените максимални единични цени, са в съответствие с изискванията на 
Възложителя и ДП „Пристанищна инфраструктура“. 
 
По т. 4: Комисията пристъпи към обща оценка на офертите на участниците по двата 
критерии за оценка - „Ценово предложение“ и „Техническо предложение“, съгласно 
Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол. 
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците, както следва: 

1. „Стимекс“ ЕООД гр. Варна – I място  
2. „ВИАС Инженеринг“ ООД гр. Варна – II място 
3. ДЗЗД „Одесос Интерхолд Парсек“ –III място 

 
Съгл. чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, Комисията единодушно предлага на Възложителя с 
класираните участници на първите три места, да се сключи рамково споразумение за 
изпълнение на процедура № ОП1-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и 
авариен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура за нуждите на 
„Пристанище Варна“ ЕАД”. 
 
Неразделна част от настоящия протокол са Приложение № 1 и Пълномощно. 
 
Комисия:  
Председател: Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“  *_____________ 
Членове: 
 
1. Мариета Манолова – Финансов директор      *_____________ 
   
 
2. Николай Христов – Директор НТД      *_____________ 
 
 
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер ППИ     *_____________ 
 
 
4. Елисавета Къртева – Инженер „ППИ“            *_____________ 
    
       
5. Валентин Мандичев – Зам. - Ръководител отдел ППИ, ПВЗ        *_____________ 
 
 
6. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки“   *_____________ 
 
 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 
 
 


