
 

ПРОТОКОЛ № 4 
за провеждане на процедура  
№ ОП2-17 „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и 
съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД” 

 
В периода 26 март – 14 май 2018 г., в Заседателна зала на I етаж в Административна сграда на 
Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед № 07/03.01.2018 г., коригирана със 
Заповед № 229/08.03.2018 г., Заповед № 335/30.03.2018 г., Заповед № 418/30.04.2018 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. Веселин Лазаров – Специалист „Търговски, обществени поръчки и европрограми” 
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  
Закрито заседание: 

1. Разглеждане на представените обосновки на предложените максимални единични цени 
на участниците, съгл. чл. 72 от ЗОП. 

2. Оценка на оферти на допуснатите участници, класиране на участниците и предложение 
за сключване на договор. 

 
По т. 1: Комисията пристъпи към разглеждане на представените обосновки от участниците, 
съгласно становище на техническите лица (Приложение № 1) и установи: 
 
„Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна  
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 76/24.01.2018 г., на основание 
подробно описаните мотиви в Приложение № 1, комисията единодушно реши, че приема 
обосновката на участника. Представените към обосновката анализни цени представляват 
доказателства по смисъла на чл. 72, ал. 3 и същите са достатъчни, като обосновават ясно 
предложените в офертата на участника единични цени. 
 
„Хидрострой“ АД гр. Варна  
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 70/23.01.2018 г., на основание 
подробно описаните мотиви в Приложение № 1, комисията единодушно реши, че приема 
обосновката на участника. Представените към обосновката анализни цени представляват 
доказателства по смисъла на чл. 72, ал. 3 и същите са достатъчни, като обосновават ясно 
предложените в офертата на участника единични цени. 
 
„Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна  
Съгласно представените допълнителни документи с вх. № 91/26.01.2018 г., на основание 
подробно описаните мотиви в Приложение № 1, комисията единодушно реши, че не приема 
обосновката на участника. Представените към обосновката анализни цени представляват 
доказателства по смисъла на чл. 72, ал. 3 и същите не са достатъчни, за да обосновават ясно 
предложените в офертата на участника единични цени – допуснати са съществени грешки при 
ценообразуването, в резултат на които са нарушени императивни изисквания на Възложителя, 
както и са констатирани несъответствия между посочените в обосновката анализни цени и 
представените единични цени в офертата на участника.  
 



 

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани 
участника „Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна, тъй като не отговаря на изискванията 
на документацията за участие, като е допуснал съществени грешки в 
ценообразуването и анализните цени при изготвяне на ценовото си предложение. 
 
 
По т. 2: Комисията пристъпи към обща оценка на офертите на участниците по двата критерии 
за оценка - „Ценово предложение“ и „Техническо предложение“, съгласно Приложение № 2 – 
неразделна част от настоящия протокол. 
 
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците, както следва: 

1. „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна  - I място 
2. „Хидрострой“ АД гр. Варна - II място 

 
Съгл. чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, Комисията единодушно предлага на Възложителя с 
класираните участници на първите две места, да се сключи рамково споразумение за 
изпълнение на процедура № ОП2-17 „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен 
ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на 
„Пристанище Варна“ ЕАД”. 
 
 
Неразделна част от настоящия протокол са Приложение № 1 и Приложение № 2. 
 
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. Веселин Лазаров– Специалист ТОПЕ             *_____________ 

    
       

5. Валентин Мандичев – Зам. - ръководител отдел ППИ, ПВЗ         *_____________ 

  
 

6. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки“    *_____________ 

 
 
 
 
 

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 
 
 
 


