
  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

          КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ  

гр.Лом - 3600, ул. „Пристанищна”№21, е-mail: office.lom@bgports.bg, Тел: (+359 971) 68 380, Факс: (+359 971)  66 972 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ, 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………/П/…………. 

ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ 

ДИРЕКТОР НА КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ  

НА ДП „ПРИСТАНИЩНА  ИНФРАСТРУКТУРА“ 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 
 

по чл. 54 от ППЗОП и разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя в 

обществена поръчка, провеждана чрез пряко договаряне, с предмет: 

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

пристанищен терминал Лом“ 
 
 
 

I. Днес, 11.03.2019 г. от 11.00 часа, в изпълнение на Заповед №Д-11#7/11.03.2019 г.  на 

директора на Клон – териториално поделение Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура”, 

Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и 

провеждане на преговори, определена на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки, възлагана чрез процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП – пряко договаряне, по реда на 

чл. 178 и следващите от ЗОП с предмет:  „Актуализация на инвестиционен проект за обект: 

„Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“, в 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 

 

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

”Пристанищна”№ 21 и проведе заседание, на което отвори, разгледа, оцени офертата, проведе 

преговори с поканения участник, извърши проверка за наличие на запечатана непрозрачна 

опаковка за получената оферта, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Процедурата е открита с Решение № Д-11#8/01.03.2019 г. на директора на Клон – 

териториално поделение Лом на ДП “Пристанищна инфраструктура”, публикувано в Портала за 

обществени поръчки под № 898829 на 01.03.2019г. 

Председателят – г-жа Каменова, откри заседанието на комисията с прочитане на Заповед 

№Д-11#7/11.03.2019 г.  на Директора на Клон - териториално поделение Лом. 
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Председателят и всички членове попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП за съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. 

Въз основа на приемо-предавателния протокол от 11.03.2019г. Комисията установи, че в 

деловодството на Възложителя в определения срок до 17:30ч. на 08.03.2019г. е получена оферта 

в запечатана, непрозрачна опаковка от единствения поканен участник, а именно: 

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

на 08.03.2019 г. в 09:13 ч. 

 

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

присъства г-н Георги Серафимов Първанов – изп.директор на участника, подал оферта. 

След приключване на действията по установяване самоличността на представителя на 

участника, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП Комисията пристъпи към отваряне 

на единствената получена оферта и оповести нейното съдържание, както следва: 

- Офертата на участника „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД е подадена в запечатана, непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и електронен адрес. При отварянето на опаковката комисията констатира, че 

същата съдържа папка с документи с опис и отделен запечатан плик „Предлагани ценови 

параметри“. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, всички членове на комисията подписаха 

Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Тъй като в залата не присъстваха представители на други участници, комисията не направи 

предложение за подписване на техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на участника „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД, както е предвидено в чл. 54, ал. 5 от ППЗОП. 

След извършването на горепосочените действия, на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП 

председателя на Комисията г-жа Каменова обяви публичната част от заседанието на Комисията 

за приключила.  

 

III. 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. 

1. Съгласно раздел III. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА, т. 7 от поканата за участие в обществената поръчка всяка оферта за участие в 

процедурата задължително трябва да съдържа следните документи: 

1.1. Опис на представените документи. 

1.2. Оферта за участие в процедурата – Образец №1. 

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

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката – Образец №2 – на хартия и в електронен вид. 

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

Образец № 3. 
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1.5.  Ценово предложение - приложено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в 

опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“, Образец 4, попълнен съгласно указанията 

на Възложителя, съдържащи се в него.  

2. При подробният преглед на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние, поставени от възложителя, съдържащи се в офертите, 

Комисията установи, че: 

2.1. Офертата на „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД съдържа следното: 

2.1.1. Опис на представените документи. 

2.1.2. 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. 

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

Образец № 3. 

2.1.4.  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: 

 

Допуска единственият участник „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД – гр. София до следващия етап от 

процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение. 

  
IV. Предвид гореизложеното, Комисията пристъпи към разглеждане на техническото 

предложение на допуснатия участник, съгласно обявения от Възложителя критерий за определяне на 

икономически най-изгодна оферта при „най-ниска цена”. 

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 Техническо 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. 

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. 
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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.  

Предложеното допълнение не противоречи на основните клаузи на договора, а прецизира 

по време предвидените за изпълнение етапи. Това допълнение ще бъде обсъдено с 

представляващия участника на етапа на преговори, в случай, че същият бъде допуснат. 

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  

 

РЕШИ: 

 

Допуска единственият участник „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД до етап „отваряне на ценово 

предложение“. 
 

V. Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатия участник и установи следното: 

1. 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. 

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

образеца на ценовото предложение на Възложителя. 

3. Ценовото предложение включва 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 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, а предложението за начина на 

разплащане ще бъде обсъдено по време на преговорите. 

Въз основа на направените по-горе констатации, Комисията единодушно  

 

РЕШИ: 

 

Допуска участникът „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД до следващия етап от процедурата, а именно 

провеждане на преговори. 
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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. 

 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр, който се подписа от членовете на 

комисията и се предаде на Възложителя за утвърждаване. 

 

Комисията приключи своята работа в 13:30 часа на 11.03.2019 г. 

 

 

 

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 

 


