
  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 № 2 
 

на основание чл. 67, ал. 2, изречение второ от ППЗОП за обществена поръчка с 

предмет: „Актуализация на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на източен 

кей в пристанищен терминал Лом“ 
 

I. Днес, 11.03.2019 г. от 14:00 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 проведе преговори с поканения участник 

„ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД - гр. София с ЕИК 831643859, (покана изх.  №Д-11#5/01.03.2019 г.), като 

е длъжна да се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за 

изпълнение на поръчката. 

Процедурата е открита с Решение № Д-11#8/01.03.2019г. 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 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. 

1. 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.  
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 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. В същото време предложеното разделяне на 90 – дневния срок на по 30 

дни е ограничаващо и следва се спазва стриктно, поради което страните се договориха срокът да 

остане общ от 90 кълендарни дни. 

 

 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 на 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 

предложената схема на разплащане не представлява съществено отклонение от първоначалните 

клаузи на проекто-договора и същата може да бъде допълнена в договора, както следва: 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, по следния 

начин: 

1. първо плащане – в размер на 30 000.00лв.(тридесет хиляди лева) без ДДС в срок до 20 

(двадесет) календарни дни след приключване на работата по първи етап с представяне на 
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Доклад №1, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и издаване на оригинална 

данъчна фактура. 

2. второ плащане – в размер на 30 000.00лв.(тридесет  хиляди лева) без ДДС в срок до 20 

(двадесет) календарни дни след приключване на работата по втори етап с представяне на 

Доклад №2, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и издаване на оригинална 

данъчна фактура. 

3. окончателно плащане – в размер на 40 000.00лв.(четиридесет хиляди лева) без ДДС в 

срок до 20 (двадесет) календарни дни след получаване на положителен доклад за оценка на 

съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите по реда на чл.142, ал.6, 

т.2 от ЗУТ от наетата регистрирана фирма - консултант и издаване на оригинална данъчна 

фактура. 

 

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 по предложената цена в размер на 

100 000.00 лв. (сто хиляди лева) без ДДС. 
Комисията приключи своята работа в 17:00 часа на 11.03.2019 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП Комисията ще изготви доклад, в който ще отрази 

постигнатите договорености с участника в процедурата и ще предложи на Възложителя да 

издаде решение за избор на изпълнител и да сключи договор с участника. 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 67, ал. 2, изречение второ от ППЗОП и 

отразява резултатите от преговорите на страните. 

Протоколът е подписан от комисията и от представителя на участника и е съставен в два 

еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се предаде на Възложителя за 

утвърждаване. 

 

 

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 

 

 

 

ДОГОВАРЯЩ ОТ СТРАНА НА „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД - гр. София: 

 

………/П/………….  

Георги Първанов – Изпълнителен директор 


