РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМ АЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩ ЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 3

от работата на комисия, назначена със Заповед № РД -14-85/03.12.2019 г. на главния секретар на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разглеждане и
оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на р. Дунав от ркм 610
до ркм 374Л 00“, в следния състав,
На 12 декември 2019 г. в 14.00 часа в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с посочената
заповед, в състав:
Председател: Димитър Савов политика“

директор на дирекция „Национална транспортна

и членове:
1. Христо Енчев - директор на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“, ИАГ1ПД;
2. Даниел Йорданов - младши експерт в дирекция „Поддържане на корабоплавателния
път“, ИАППД;
3. Петър Бенов - държавен експерт, дирекция „Национална транспортна политика”,
МТИТС;
4. Илия Йорданов - държавен експерт, дирекция „Правна”, МТИТС;
5. Христо Данов - главен експерт, дирекция „Финанси”, МТИТС;
6. Иоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността“, МТИТС.
Председателят на комисията - Димитър Савов, подписа декларация съгласно чл. 103, ал.
2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
Комисията започна работа в присъствието на Маргарита Янева представител на „Космос Ш ипинг“ АД, за което тя представи пълномощно.

упълномощен

Комисията отвори пред представителя на участника ценовото предложение, което е в
размер на 6 730 640,00 (шест милиона седемстотин и тридесет хиляди шестстотин и четиридесет)
лева без ДДС и пристъпи към провеждане на договарянето с поканения участник.
Комисията предприе действия по коментиране на техническото и ценовото предложение
на участника, както следва:

1. Комисията запита участника има ли възможност да подобри ценовата си оферта.
Представителят на участника отговори, че е представил оптимална оферта, конкурентна,
разходно-ориентирана и няма възможност да бъде намалена. Представителят на участника
посочи и, че след сключването на първоначалния Договор № Д-5/23.02.2018 г. е налице инфлация
и увеличаване на цените на горивата, но независимо от това участникът предлага същата цена,
посочена и в Договор № Д-5/23.02.2018 г.
2. Комисията предложи при извършването на анализ/калкулация за остойностяване на
непредвидени работи, размерът на включената печалба на Изпълнителя да бъде намален от 10 %
(който процент е предвиден в раздел V, т. 1.3.3 „Остойностяване на непредвидените работи“ от
Приложение № 1 „Техническа спецификация“ към Покана № 10-18-86/31.10.2019 г.) на 8 % от
общата сума на разходите за непредвидени работи. Представителят на участника се съгласи с
това предложение на комисията и то ще бъде отразено в договора.
3. Комисията предложи замяната на драгажна техника от участника да бъде възможна
само след получването на писмено съгласие от възложителя Изпълнителна агенция „Проучване
и поддържане на р. Дунав“ . В Раздел VII.2, т. 2.5. от Приложение № 1 „Техническата
спецификация“ към Покана № 10-18-86/31.10.2019 г. е предвидено следното: при авария на
драгажното средство, същото може да бъде заменено с друго от изпълнителя, което е с
възможности за драгиране в обем и в срок не по-малки от тези на авариралото драгажно средство.
Представителят на участника не прие това предложение на комисията, тъй като счита, че и
понастоящем възложителят Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“
осъществява контрол при замяната, тъй като новото драгажно средство съгласно техническата
спецификация следва да е с възможности за драгиране в обем и в срок не по-малки от тези на
авариралото драгажно средство.
Комисията състави този протокол на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.
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Димитър Савов
Упълномощен представител на
„Космос Ш ипинг“ АД, съгласно
Пълномощно от 11.12.2019 г.
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