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                                                               Утвърждавам: 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /П/ 

                                                                                         /Станимир Пеев/ 

     

О Б О Б Щ Е Н   П Р О Т О К О Л 

 

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-10-205/27.05.2015г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, със задача: получаване, разглеждане и оценка на офертите за избор 

на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Услуги по абонаментно 

сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и 

пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база - гр. 

Сливен при ТД „Държавен резерв” – гр. Стара Загора”. 

 

На основание чл.101г от Закона за обществени поръчки (ЗОП), комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” 

към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Григор Григоров – държавен експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

2. Снежана Парушева – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” към 

дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация”; 

3. Цветелина Андонова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

4. Иван Павлов – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

5. Кристина Харискова - младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

резервен член 

 

разгледа постъпилите оферти за участие в горецитираната обществена поръчка на заседания, 

проведени на 08.06.2015г. от 11:00 ч., 19.06.2015г. от 14:00 ч. и 24.06.2015г. от 11:00 ч. в 

административната сграда на ДА ДРВВЗ, ет. 1, заседателна зала, като изготви съответно 

Протокол № 1/08.06.2015г.,Протокол № 2/19.06.2015г. и Протокол № 3/24.06.2015г. 

 

I. Заседание, проведено на 08.06.2015г.: 

 

На заседанието присъстваха г-н Ивайло Стефанов Дачев – представител на участника 

„Интер Системс” ООД, с приложено пълномощно, и г-жа Кристина Николаева Нанкова – 

представител на участника „КОМОС” ООД, с приложено пълномощно. 

На това заседание не взеха участие председателят на Комисията и резервните членове, 

поради следните причини: 

1. Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” (председател на Комисията) – 

командирован със Заповед № РД-12-82/03.06.2015г. на Главния секретар на ДА ДРВВЗ; 

2. Мария Христова – държавен експерт в отдел ,,Управление на собствеността” към 

дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” – командирована със 

Заповед № РД-12-81/03.06.2015г. на Главния секретар на ДА ДРВВЗ;  

3. Кристина Харискова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – в 

отпуск съгласно Заповед № ЧР-14-1-276/03.06.2015г. на Главния секретар на ДА ДРВВЗ. 
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В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 9 (девет) оферти, както следва: 

1. Оферта с вх. № 3177/02.06.2015г. от „Ем Си Ей България” ЕООД;  

2. Оферта с вх. № 3280/05.06.2015г. от „Интер Системс” ООД; 

3. Оферта с вх. № 3282/05.06.2015г. от „Кейбъл Груп” ООД; 

4. Оферта с вх. № 3283/05.06.2015г. от „АНДИ БГ” ООД; 

5. Оферта с вх. № 3284/05.06.2015г. от „БВА и Сие” ООД; 

6. Оферта с вх. № 3285/05.06.2015г. от „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД; 

7. Оферта с вх. № 3286./05.06.2015г. от „КОМОС” ООД; 

8. Оферта с вх. № 3287/05.06.2015г. от „РВЦ” ООД; 

9. Оферта с вх. № 3302/05.06.2015г. от „Респромкомплект” АД. 

 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и констатира, че същите 

отговарят на изискванията на чл. 101в от ЗОП и оповести ценовите предложения на участниците, 

както следва: 

 

- Оферта на „Ем Си Ей България” ЕООД: 17 760 (седемнадесет хиляди седемстотин и 

шестдесет) лева без ДДС. 

- Оферта на „Интер Системс” ООД: 31 200 (тридесет и една хиляди и двеста) лева без 

ДДС. 

- Оферта на „Кейбъл Груп” ООД: 34 968 (тридесет и четири хиляди и деветстотин 

шестдесет и осем) лева без ДДС. 

- Оферта на „АНДИ БГ” ООД: 32 622 (тридесет и две хиляди шестстотин двадесет и два) 

лева без ДДС. 

- Оферта на „БВА и Сие” ООД: 28 730,40 лв (двадесет и осем хиляди седемстотин и 

тридесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС. 

- Оферта на „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД: 2 988 лв (две хиляди 

деветстотин осемдесет и осем лева) без ДДС. 

- Оферта на „КОМОС” ООД: 13 800 лв (тринадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС. 

- Оферта на „РВЦ” ООД: 31 025,88 лв (тридесет и една хиляди и двадесет и пет лева и 

осемдесет и осем стотинки) без ДДС. 

- Оферта на „Респромкомплект” АД: 4 428 лв (четири хиляди четиристотин двадесет и 

осем лева) без ДДС. 

Съгласно чл. 101г, ал. 3, Комисията предложи един от присъстващите представители да 

подпише техническите  и ценовите предложения на участниците. 

 

ІІ. Заседание, проведено на 19.06.2015 г.:  
 

Комисията се събра, за да разгледа документите в подадените оферти за участие в 

обществената поръчка. 

При разглеждането по същество на документите, Комисията установи, че участниците са 

представили всички изискуеми документи, посочени в графа „Изисквания за изпълнение на 

поръчката”, от публичната покана и че същите отговарят на изискванията на Възложителя. 

Преди да пристъпи към класиране на офертите, с оглед изясняване на обстоятелствата какви 

са били разходите за аналогични дейности през предходните години и с оглед уточняване на 

съдържанието на графиците относно периодите за извършване на проверките както и обхвата на 

извършваните дейности, Комисията счита за необходимо да се изиска писмена информация от 

Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. Стара Загора, с цел съставяне на обективна 

преценка за класиране и приключване на процедурата. 
 

ІІІ. Заседание, проведено на 24.06.2015 г.:  
 

Комисията се събра, за да разгледа получено писмо с вх. № 2067/22.06.2015г. от 

Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Стара Загора. 

На база получената информация, Комисията обсъди предоставените данни за разходите за 

аналогични дейности през предходните години, както и съдържанието на графиците относно 
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периодите за извършване на проверки и обхвата на извършваните дейности, като констатира 

следното: 

1. Разходите през предходните години по сключените договори за абонаментно сервизно 

поддържане на пожарогасителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна 

инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен 

резерв“ – гр. Стара Загора (договор № ДД-2/01.10.2013г. и договор № ДД-6/29.04.2014г.), са в 

размер на 4 785,60 лв. месечно или 57 427,20 лв. годишно. Съгласно графиците, изготвени и 

съгласувани с ТД ДР Стара Загора, честотата на профилактичните прегледи е била не по-малко 

от веднъж месечно, а извършваните дейности са включвали демонтиране, ремонт и последващо 

монтиране на дефектирали възли и детайли от инсталацията, за които предварително се е 

съставял протокол и се е констатирала необходимостта от извършване на ремонт, дейности по 

поддържане в постоянна готовност на пожарогасителните и охладителните инсталации, както и 

пожароизвестителните централи с периферните им устройства. Задължение за изпълнителя по 

горепосочените договори е било и явяване в най-кратък срок при аварийна ситуация. 

2. С оферта с вх. № 3285/05.06.2015г., участникът „Аварийна, пожарна и екологична 

защита“ АД е предложил цена в размер на 2 988 лв. (две хиляди деветстотин осемдесет и осем 

лева), която е най-ниска в сравнение с останалите оферти за изпълнение на обществената 

поръчка с горецитирания предмет. Предвид обхвата на предвидените дейности, предложената 

цена е необосновано ниска. 

3. Информацията в Техническата спецификация (Приложение № 1) относно обхвата на 

дейностите, които следва да бъдат извършвани от участниците по описаните в нея елементи от 

системите, е непълна, поради което, при изготвяне на офертите си, участниците не са имали ясна 

представа за тези дейности и не са калкулирали реалните си разходи. Tова е довело до голямо 

разминаване в ценовите им предложения. Комисията констатира, че е налице и пропуск относно 

изготвяне на съгласуван с Възложителя график, тъй като не е уточнено изискването за 

минимален брой посещения на обекта. 

С оглед получената информация от ТД Стара Загора и анализиране на фактическите 

обстоятелства, свързани с противопожарната сигурност на ПБ Сливен и дейностите, които 

фирмата изпълнител следва да извършва, както и факта, че в техническото задание следва да се 

конкретизира обхватът от дейности, обезпечаващи нормалното функциониране на системите, 

Комисията единодушно реши да предложи обществената поръчка да бъде прекратена, за което 

писмено да се уведомят всички участници. 

 

Приложения:  Съгласно текста. 

 

 

24.06.2015г.                                      Председател:                   /П/     

гр. София                           / Георги Йончев / 

 

                           Членове:        1.                    /П/ 

                      / Григор Григоров / 

 

                              2.               /П/        

                       / Снежана Парушева / 

 

                              3.                    /П/   

                                  / Цветелина Андонова / 

 

                                                                                                            4.                   /П/     

                                                                                                               / Кристина Харискова / 

 


