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УТВЪРЖДАВАМ, 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………/П/…………. 

ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ 

ДИРЕКТОР НА КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ  

НА ДП „ПРИСТАНИЩНА  ИНФРАСТРУКТУРА“ 
 

ДОКЛАД 
за 

резултатите от работата на Комисията, назначена със  

Заповед  №Д-11#7/11.03.2019 г.  на директора на Клон – териториално поделение Лом 

на ДП „Пристанищна инфраструктура”  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с приключване на процедура на пряко договаряне с предмет: „Актуализация на 

инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“, 

открита с Решение №Д-11#8/01.03.2019 г. , публикувано в Портала за обществени поръчки под 

№ 898829 на 01.03.2019г., в изпълнение на горепосочената Ваша заповед, както и на основание 

чл.67, ал. 6, във връзка чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, Ви докладваме следното: 

I. Комисията е назначена с Ваша Заповед № Д-11#7/11.03.2019 г.  в следния състав: 

Председател: Теодора Каменова-Ценкова – Юрисконсулт в  Клон -ТП Лом  

и членове: 

1. инж. Иван Иванов – Главен експерт в Клон -ТП Лом  

2. Боянка Янакиева – Счетоводител в Клон -ТП Лом 

 

Съгласно горната заповед, Комисията следва в срок до 15.03.2019 г. да отвори, извърши 

подбор на участниците, разгледа и оцени постъпилите в определения срок оферти и да 

предложи класиране на участниците, както и в същия срок да протоколира действията си и 

представи протокола/ите на възложителя за утвърждаване. 

 

II. Комисията проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Актуализация на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на източен кей в 

пристанищен терминал Лом“ съгласно разпоредбите на чл. 178 и сл. ЗОП, приложимите за 

провеждане на публично състезание разпоредби от ППЗОП и Вътрешните правила за 

управление цикъла на обществените поръчки в ДП „Пристанищна инфраструктура“. 

В срока за получаване на оферти - 08.03.2019 г., 17.30 ч. е подадена една оферта, както 

следва: 

1. Оферта с регистрационен №Д-11#6/08.03.2019 г.  от „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД, получена 

на 08.03.2019 г. в 09:13 ч. 

В съответствие с нормата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на заседанието на Комисията, в 

обявените от Възложителя дата, час и място за отваряне на постъпилата оферта – 11.03.2019 г. 

от 11:00 часа в заседателната зала на Клон – териториално поделение Лом на ДП „Пристанищна 

инфраструктура” присъства г-н Георги Серафимов Първанов – изп.директор на участника.  
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В негово присъствие беше отворена опаковката и беше оповестено съдържанието й, като 

запечатаният плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение бяха 

подписани, съгласно изискванията на ППЗОП. 

Действията по отваряне на постъпилата оферта на единствения поканен участник и 

изпълнение на процедурата, предвидена в чл. 54, ал. 3-6 ППЗОП, както и по разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, са отразени в Протокол № 1/11.03.2019 г.  по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е 

подписан от всички членове на комисията и утвърден на 12.03.2019г. 

Преди да пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от Възложителя на участниците, 

Комисията направи проверка на сайта на АОП дали в списъците, където е публикувана 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОПАНСКИ СУБЕКТ, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, 

т. 5, буква „а“ от ЗОП, е посочен единствения участник в процедурата и установи, че участникът 

„ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД не е вписан в списъците. 

След това Комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане и 

подробен преглед на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията, 

поставени от възложителя. 

 Офертата на „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД съдържа следното: 

1. Опис на представените документи. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя – Образец №2 – на хартия и 

в електронен вид на CD. 

3. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по 

Образец № 3. 

4. Ценово предложение - приложено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в 

опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“.  
Въз основа на представените документи и с оглед извършената проверка по същество за 

съответствието на участника по отношение на личното състояние се констатира, че участникът 

„ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД отговаря на изискванията на Възложителя и декларираното лично 

състояние, посочени в Поканата за участие и Решението за откриване на процедурата, поради което 

Комисията единодушно реши да допусне единственият участник „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД – гр. 

София до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение. 

 

III. След това, съгласно чл. 56 ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към проверка на 

Техническото предложение на участника за съответствието му с предварително обявените от 

Възложителя условия. 

Участникът е представил техническо предложение по приложения образец към 

документацията за обществена поръчка (Образец № 3), подписано от прокуриста и 

изпълнителен директор на участника и подпечатано.  

В Техническото предложение участникът е декларирал, че представляваното от него 

дружество приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност 

на офертите е 120 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите. 

След като Комисията извърши подробен преглед на представеното от участника 

Техническо предложение (Образец № 3), установи, че същото е изготвено в съответствие с 

изискванията на Възложителя, съгласно раздел III. „Изисквания на Възложителя за изпълнение 

на поръчката”, т. 7 „Съдържание на офертите”, подточка 7.4. „Техническо предложение” от 

Поканата за участие в настоящата процедура и на Техническата спецификация на Възложителя. 
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В разд. II съгласие с клаузите на приложения проект на договор от Техническото 

предложение, участникът декларира, че приема посочените клаузи от проекта на договор, като 

предлага в чл.2 да бъде направено следното допълнение:  

(1) Работите, предмет на договора , описани в Техническата спецификация за обекта ще се 

извършват в три етапа: 

1. Първи етап – 30 дни – Всички проучвателни  работи по т.3.1.1 на Техническата 

спецификация, вкл. инженерно-геоложките работи, завършват с Доклад-1, в който се описват, 

обобщават и анализират резултатите от извършеното проучване. 

2. Втори етап – 30 дни – Проектното решение по част „Хидротехническа“ (ХТС) и част 

„Технологична“, така както са описани в т.3.1.2. от Техническата спецификация се обобщават в 

Доклад-2, съдържащ технически и технологични предложения за избор на крайно техническо 

решение. 

3. Трети етап – 30 дни – Предаване  на окончателен проект, съдържащ всички части, 

описани в т.3.1.2 в обем и съдържание съгласно т.т. 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4 и 3.1.2.5. 

След направените консултации членовете на комисията единодушно констатираха, че 

направеното Техническо предложение не съдържа несъответствия и отговаря на изискванията 

на заявената от Възложителя Техническа спецификация.  

Поради това, че участникът е направил предложение за изпълнение предмета на 

поръчката, което е в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на 

Възложителя, посочени в Поканата за участие и Решението за откриване на процедурата за 

обществена поръчка, комисията единодушно допусна единственият участник „ТРАНСПРОЕКТ“ 

ЕАД – гр. София до етап „отваряне на ценово предложение“. 

 

IV.  След като приключи с горните действия, Комисията пристъпи към отваряне на плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник и установи следното: 

- Ценовото предложение на участника „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД е поставено в непрозрачен, 

запечатен плик с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от 

членовете на Комисията, в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

- Комисията констатира наличие на ценово предложение (Образец № 4), което отговаря на 

образеца на ценовото предложение на Възложителя. 

Комисията счита, че ценовата оферта на участника „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД напълно 

съответства на предварително обявените от Възложителя условия, на изискванията посочени в 

Поканата за участие по настоящата обществена поръчка. 

Въз основа на направените по-горе констатации, Комисията единодушно взе решение да 

допусне участникът „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД – гр. София до следващия етап от процедурата, а 

именно провеждане на преговори. 

Предвид гореизложеното и съгласно Раздел V. „Място, дата и условия за отваряне на 

офертата и провеждане на преговорите, т. 4 „Място и дата, и час за провеждане на преговорите” 

от Поканата за участие, преговорите с допуснатия участник „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД ще се 

проведат на 11.03.2019г. от 14:00 ч. в Административната сграда, в гр. Лом 3600, ул. 

„Пристанищна” №21, 4-и етаж, заседателна зала. 

 

V.   В обявените дата и час - 11.03.2019г. от 14:00 ч. Комисията отново се събра в 

заседателната зала на Клон - териториално поделение Лом на адрес: гр. Лом, ул. 

”Пристанищна”№ 21 и проведе преговори с поканения участник „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД – гр. 

София с ЕИК 831643859, (покана изх.  №Д-11#5/01.03.2019 г.  ), като спази задължението си да 

се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на 

поръчката. 
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Председателят – г-жа Каменова, откри заседанието и Комисията пристъпи към 

преговорите по реда на чл. 67 ППЗОП.  

От страна на участника „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД в преговорите участва г-н Георги 

Серафимов Първанов – изп.директор на дружеството.  

Комисията започна преговорите, като припомни разпоредбата на чл. 67, ал. 2 ППЗОП, 

съгласно която страните са длъжни да се придържат точно към първоначално определените 

условия и изисквания за изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към провеждане на преговори с участника във връзка с клаузите на 

договора. Страните се придържаха точно към първоначално определените условия и изисквания 

за изпълнение на поръчката. В разд. II съгласие с клаузите на приложения проект на договор от 

Техническото предложение, участникът е декларирал, че приема посочените клаузи от проекта 

на договор, като предлага в чл.2 да бъде направено следното допълнение:  

„(1) Работите, предмет на договора , описани в Техническата спецификация за обекта ще 

се извършват в три етапа: 

1. Първи етап – 30 дни – Всички проучвателни  работи по т.3.1.1 на Техническата 

спецификация, вкл. инженерно-геоложките работи, завършват с Доклад-1, в който се описват, 

обобщават и анализират резултатите от извършеното проучване. 

2. Втори етап – 30 дни – Проектното решение по част „Хидротехническа“ (ХТС) и част 

„Технологична“, така както са описани в т.3.1.2. от Техническата спецификация се обобщават в 

Доклад-2, съдържащ технически и технологични предложения за избор на крайно техническо 

решение. 

3. Трети етап – 30 дни – Предаване  на окончателен проект, съдържащ всички части, 

описани в т.3.1.2 в обем и съдържание съгласно т.т. 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4 и 3.1.2.5.“ 

Комисията намира, че предложеното допълнение не противоречи на основните клаузи на 

договора, а прецизира по време предвидените за изпълнение етапи, поради което страните 

постигнаха съгласие проекта на договор, който е предложен от Възложителя и с чийто клаузи 

участника е декларирал съгласие да бъде допълнен, така както е предложил участника и да бъде 

подписан от страните. 

2. Председателят на Комисия попита дали участникът има възможност да намали цената 

за изпълнение на поръчката, а г-н Георги Серафимов Първанов – изп.директор на участника 

„ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД - гр. София, обясни, че няма такава възможност и потвърди 

оферираната сума. Г-н Първанов обясни, че при изпълнение поръчката ще се извършват 

пътувания на проектантите по съответните части на проекта, които следва да бъдат 

актуализирани, до гр. Лом, а предложената цена е определена съгласно Наредба № 1 от 

17.05.2004г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране и 

Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 

услуги в устройственото планиране и в инженерното проектиране. 

Предвид спецификата на поръчката и като съобразиха прогнозната стойност на поръчката         

100 000.00 лв. без ДДС, страните се съгласиха, че предложената обща стойност е приемлива за 

договарящите, и окончателната обща стойност остава в размер на 100 000.00 лв. (сто хиляди 

лева) без ДДС за целият срок на договора. 

Ценовото предложение на участника съдържа предложение във връзка с плащането на 

цената, а именно извършване на плащане при условията на проекто-договора, разпределено по 

етапи, както следва: 

- Първи етап – 30 000,00лв. без ДДС; 

- Втори етап – 30 000,00лв. без ДДС; 

- Трети - последен етап – 40 000,00лв. без ДДС.  

Комисията прецени, че на всеки от посочените етапи ще има достатъчно основания за 

извършване на заплащане на извършените до момента работи, поради което счита че 
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предложената схема на разплащане не представлява съществено отклонение от първоначалните 

клаузи на проекто-договора и същата може да бъде допълнена в договора. Предвид 

спецификата на поръчката и като съобразиха прогнозната стойност на поръчката  100 000.00 лв. 

без ДДС, страните се съгласиха, че предложената обща стойност е приемлива за договарящите, 

и окончателната обща стойност остава в размер на 100 000.00 лв. (сто хиляди лева) без ДДС за 

целият срок на договора. 

 

VI.  В резултат на постигнатите договорености Комисията прави следното класиране по 

настоящата обществена поръчка с предмет: „Актуализация на инвестиционен проект за обект: 

„Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“: 

  1-во място - „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД - гр. София с предложена цена в размер на 100 

000.00 лв. (сто хиляди лева) без ДДС. 

 

Действията по отваряне, разглеждане и оценяването на ценовото предложение на 

единственият допуснат участник, както и класирането са отразени в  Протокол№ 2/11.03.2019г., 

който е подписан от всички членове на комисията и утвърден на 12.03.2019г. 

Въз основа на проведените преговори между Комисията и представителите на поканения 

участник, отразени в протокола по чл. 67, ал. 2 ППЗОП, в договора към него и в настоящия 

доклад, Комисията предлага на Директора на Клон – териториално поделение да сключи 

договор с класирания на първо място участник „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД - гр. София по 

предложената цена в размер на 100 000.00 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.  

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение за определяне 

на изпълнител. 

Приложение към настоящия доклад са всички документи, изготвени и представени в хода 

на работа на комисията: Протоколи №№ 1 и 2, декларации за съответствието на членовете на 

комисията с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП и цялото 

налично към момента досие на обществената поръчка.  

Настоящият доклад се подписа от всички членове и заедно с цялата документация по 

процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и вземане на решение по реда на чл. 

22, ал.1, т. 6 от ЗОП, чл. 108, т. 1 и чл. 109 от ЗОП.  

Дата на приключване съставянето на доклада: 12.03.2019г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: ………/П/…………. 

Теодора Каменова - Юрисконсулт  в Клон - териториално поделение  Лом  

 

Членове: 
 

1………/П/………….  

инж. Иван Иванов – Главен експерт в Клон - териториално поделение  Лом 
 

2………/П/…………. 

Боянка Янакиева - Счетоводител в Клон - териториално поделение  Лом 

 


