
  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 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Д-11#9 / 14.03.2019 г. 

 

 

На основание чл. 181, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от ЗОП, въз основа на 

одобрените от мен Протоколи № 1/11.03.2019г. и № 2/11.03.2019г. и Доклад от 12.03.2019г. на 

Комисията, назначена с моя Заповед № Д-11#7/11.03.2019г. за извършване на подбор, 

разглеждане и оценка на постъпилата оферта и провеждане на преговори в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка чрез пряко договаряне по чл. 18. ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 

20, ал. 2, т. 1 30П, за възлагане на обществена поръчка, 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. на директора на Клон – териториално поделение 

Лом, публикувано в Регистъра на АОП под № 898829 на 01.03.2019г.,  

 

 

РЕШИХ: 

 

 

I.  ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ в проведената чрез пряко договаряне обществена поръчка 

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

пристанищен терминал Лом“, както следва: 

 

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

100000.00 лв. (сто хиляди лева) без ДДС. 

 

МОТИВИ: за участника, определен за изпълнител, не са налице основания за 

отстраняване от процедурата и същият отговаря на изискванията на Възложителя. Всички 

предоставени от участника документи отговарят на изискванията на поканата и документацията 

за обществена поръчка. Техническото и ценовото предложения за изпълнение на поръчката 

отговарят на изискванията на ЗОП, на техническата спецификация Възложителя, посочени в 

поканата и влязлата в сила тръжна документация по обществената поръчка. В поканата за 

участие и в Решението възложителят е посочил прогнозна стойност на поръчката в размер до    

100 000.00 лева без ДДС за целия срок на поръчката. Офертата съответства на обявената 

прогнозна стойност. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Актуализация 

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

Лом“ класираният на първо място участник „ТРАНСПРОЕКТ“ ЕАД – гр. София, с когото на 

основание чл. 183 от ЗОП във връзка с чл. 112 от ЗОП да се сключи писмен договор за услуга, 

съгласно проекта на договор ведно с договорените допълнения, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка и съобразно проведените преговори и постигнати 

договорености.  



2 

 

 

На основание чл. 43, ал. 1 и чл. 181, ал. 8 ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 ППЗОП в 

тридневен срок от издаването му решението да се изпрати до участника в процедурата, като в 

същия ден заедно с протоколите и доклада от работата на Комисията да се публикува в Профила 

на купувача на адрес: http://www.bgports.bg/bg/zop/285. 

 

Настоящото решение може да се обжалва по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП относно 

неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 

датата на получаването му. 

 

Копие от решението да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

           /П/  

 

инж. Росен Борисов 

Директор на  

Клон - териториално поделение Лом 

 

 
 

 

 

 

Съгласувал: 

 

 

 

…………………….. /Теодора Каменова/ 

Юрисконсулт  в Клон - териториално поделение Лом 
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