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ПРОТОКОЛ № 1 
 

за провеждане на процедура  
№ Д(И)-16-17 “СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна, вкл.: обособена 
позиция № 1 – Подмяна на асансьори, съгласно нормативните изисквания в 
Пристанище Варна – изток и обособена позиция № 2 – Подмяна на асансьори, 
съгласно нормативните изисквания в Пристанище Варна – запад” 
 
 

Днес 17 август 2017 г., в Заседателна зала на II етаж в Административна сграда 
на Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед № 305/17.08.2017 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. Ивайло Петранов – Главен Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
4. Ива Петкова  – Икономист “Обществени поръчки” 
Резервни членове:    
1. Петър Димитров – Ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
2. Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ 
 
се събра с цел получаване, разглеждане, оценка на оферти и класиране на участници 
в процедура № Д(И)-16-17. Офертите са получени във връзка с обявление  
(ID № 796795/19.07.2017 г.) в Портала за обществени поръчки, по реда и условията 
на чл. 178-181 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 № 305/17.08.2017 г. за назначаването й. Председателят предложи 
и Комисията единодушно одобри, заседанията да се организират на няколко етапа при 
спазване на следния график: 
 
Етап I – открито заседание 

1. Получаване на оферти. Подписване на декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
2. Отваряне на постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване и оповестяване на 

съдържанието им. Подписване на техническите предложения на участниците, както и 
на пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

3. Закриване на публичната част на заседанието. 
 
Етап II – закрито заседание 

1. Разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието 
им с изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 
критериите за подбор – Протокол № 1. 

2. Установяване на липса, непълнота или несъответствие на информация, вкл. 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор критериите или други изисквания от 
документацията. 
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Етап III – закрито заседание  
1. Разглеждане на допълнителните документи и проверка за съответствието им с 

изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за 
подбор. 

2. Разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците, които 
отговарят на изискванията на Възложителя.  

3. Оценка на офертите на допуснатите участници по критериите за оценка, различни от 
цената. 

4. Вземане на решение за провеждане на следващо открито заседание за преминаване 
към съществения етап за класиране на кандидатите.  
 

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, 
които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и са 
получили оценка на техническите предложения и оповестяване на съдържанието им. 

Закрито заседание: 
1. Разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците, които отговарят 

на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и са получили оценка на 
техническите предложения. 

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

 
Комисията единодушно одобри предложения график и премина към първи 
етап от провеждане на процедурата. 
 
Етап I – открито заседание 
 
По т. 1: 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 „БУЛЛИФТ ТРЕЙДИНГ” ООД, гр. Варна: 

1.1. рег. № 290/14.08.2017 г. в 13,18 ч. за обособена позиция № 1 – Подмяна на 
асансьори, съгласно нормативните изисквания в Пристанище Варна – изток; 

1.2. рег. № 291/14.08.2017 г. в 13,18 ч. за обособена позиция № 2 – Подмяна на 
асансьори, съгласно нормативните изисквания в Пристанище Варна – запад; 
2.  Оферта от ЕТ „Марица – М – Борис Михалков“ гр. София - рег. № 257/16.08.2017 
г. в 10,26 ч. 
 
Съгл. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, на заседанието на комисията присъства представител 
на единия участник - Борис Михалков управител на ЕТ „Марица – М – Борис 
Михалков“” ООД гр. София. 
Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 
По т. 2: На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на комисията отвори 
пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване, оповести тяхното съдържание и 
провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри“, както следва: 
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„БУЛЛИФТ ТРЕЙДИНГ” ООД 
На основание чл.54, ал. З от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката 
на плик с оферта  рег. № 290/14.08.2017 г.  и оповести нейното съдържание, както 
следва: 
-1 (една) папка съдържаща Административни документи и Рекапитулация; 
-1 (един) джоб съдържащ „Техническо предложение за Обособена позиция 1“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Ценово предложение за Обособена позиция 1“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Техническа спецификация за Варна изток Администрация“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Техническа спецификация за Варна изток Докер ляв“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Техническа спецификация за Варна изток Докер десен“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Анализ на ценообразуването за пристанищен терминал 
Варна изток“. 
 
На основание чл.54, ал. З от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката 
на плик с оферта  рег. № 291/14.08.2017 г.  и оповести нейното съдържание, както 
следва: 
-1 (един) джоб съдържащ „Техническо предложение за Обособена позиция 2“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Ценово предложение за Обособена позиция 2“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Техническа спецификация за Варна запад Администрация 
ляв“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Техническа спецификация за Варна запад Администрация 
десен“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Техническа спецификация за Варна запад РТС“; 
-1 (един) джоб съдържащ „Анализ на ценообразуването за пристанищен терминал 
Варна запад“. 
 
На основание чл. 54, ал. З от ППЗОП, комисията провери и установи липса на 
отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за двете 
обособени позиции. 
 
На основание чл. 54, ал.4 от ППЗОП трима членове на комисията и Представителят на 
ЕТ „Марица – М – Борис Михалков“ подписаха техническите и ценови предложения (не 
поставени в запечатани пликове) на участника „БУЛЛИФТ ТРЕЙДИНГ” ООД. 
 
Съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол, комисията 
установи,  че участникът не е представил: 
1. Списък на документите, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от 
участника; 
2. Попълнен ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП; 
3. Копие от ОПР и баланс за последните три приключени финансови години; 
4. Списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, които 
отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството, в който е 
посочена професионалната им компетентност, съгласно декларация по образец; 
 
С не представянето на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, участникът е 
нарушил разпоредбите на чл. 47, ал. З от ППЗОП, както и изискванията на 
Възложителя, посочени в раздел IV “Съдържание на Оферта за участие в 
процедурата“, т. З. 
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С оглед на горната констатация, комисията предлага участникът „БУЛЛИФТ 
ТРЕЙДИНГ” ООД, гр. Варна да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. 
 
ЕТ „Марица – М – Борис Михалков” ООД 
На основание чл.54, ал. З от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката 
плик с оферта  рег. № 297/16.08.2017 г.  и оповести нейното съдържание, както 
следва: 
-1 (един) плик с надпис „Плик № 1- Документи за подбор“; 
-1 (един) плик с надпис „Плик № 2- Техническо предложение“; 
-1 (един) плик с надпис „Плик № 3- Предлагани ценови параметри“. 
 
На основание чл. 54, ал. З от ППЗОП, комисията провери и установи наличието на 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
 
Трима от членовете на комисията подписаха „Плик № 2- Техническо предложение“ и 
„Плик № 3- Предлагани ценови параметри“ на ЕТ „Марица – М – Борис Михалков“, 
съгл. чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП. 
 
Съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол, комисията 
установи, че участникът е представил необходимите документи, съгласно представен 
списък. 
 
По т. 3: На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията закри 
публичната част на заседанието. 
 
 
Комисия:  
Председател: Мариета Манолова – Финансов директор   *_____________ 
 
Членове:       
1. Николай Христов – Директор направление „ТД“      *_____________  
 
 
2. Ружа Дамянова – Ръководител отдел „ТОПЕ“    *_____________ 
   
 
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер „ППИ“    *_____________ 
 
 
4. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки“        *_____________ 
 
 
Резервни членове:    
1. Петър Димитров – Ръководител отдел „ППИ“    *_____________ 
 
 
2. Елисавета Къртева – Инженер „ППИ“            *_____________ 
 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


