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УТВЪРЖДАВАМ: 

И.Д. Директор 

 ТД ”Държавен резерв” 

Стелиана Грозданчева /п/ 

Дата: 15.06.2015г. 

Вх. № 717/15.06.2015г. 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 15.06.2015г. в гр. Бургас, на основание чл. 101 „г” от ЗОП, във връзка с чл. 65, 

т. 1, чл. 70 и чл. 71 от „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, продажби 

на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН”, утвърдени със Заповед 

№ РД-10-259/19.09.2014 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ и във връзка с провеждане на 

процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава 

8„а” от ЗОП с предмет: „Измерване съпротивлението на защитните заземителни 

уредби в СБ гр. Българово към ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас и проверка на 

изолиращи щанги, проверка на диелектрични боти и диелектрични ръкавици”, 

съгласно Заповед № РД-09-55/26.05.2015 г. на И.Д. Директора на ТД „Държавен резерв” 

гр. Бургас, се събра комисия в състав: 

 

Председател: Румен Григоров Георгиев - Главен специалист в отдел ФДАПО в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас; 

Членове: 1. Владимир Иванов Йорданов – Главен експерт в отдел ФДАПО в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас; 

   2.Фани Мирославова Чобанова – Старши юрисконсулт в отдел 

ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас; 

 

Поради представен болничен лист № E 20151881868/12.06.2015г. на член от 

комисията Мария Стоянова Проданова-Стоева – Юрисконсулт в отдел ФДАПО в ТД 
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„Държавен резерв” гр. Бургас, нейното място съгласно Заповед № РД-09-55/26.05.2015г. на 

Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, попълни Фани Мирославова Чобанова – 

Старши юрисконсулт в отдел ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас– резервен член. 

В този състав комисията попълни декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП. 

 

В регламентирания срок в деловодството на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас са 

постъпили 2 (две) оферти, както следва:  

1. Оферта с вх. №688/08.06.2015г. от „ВАК” ЕООД гр. Бургас;  

2. Оферта с вх. №706/11.06.2015г. от „Вебер-2002” ЕООД гр. Бургас; 

 

В момента на отваряне на офертите не присъстваха представители от участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията се събра в 10:00 ч. в административната сграда на ТД „Държавен резерв” 

гр. Бургас, на адрес ул „Александровска” № 9, ет. 3., със задача да получи, разгледа, оцени 

и класира по реда на тяхното постъпване подадените оферти за участие в горепосочената 

процедура, като критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. Цената следва да е в 

лева, без ДДС, с включени транспортни разходи до СБ Българово. 

 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и констатира следното:  

1. „ВАК” ЕООД гр. Бургас с вх. №688/08.06.2015г. в 13.10 часа 

  

С приложени към офертата документи:  

 - техническо предложение;  

- ценово предложение;  

- заверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от вида С;  

- списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани пряко с изпълнение на 

поръчката;  

- декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП;  

- декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;  
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- декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;  

 - декларация за съгласие с клаузите на договора и споразумение по ЗБУТ; 

- свидетелство за съдимост, издадено на управителя на фирмата; 

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми в публичната 

покана документи.  

 

2. „ВЕБЕР - 2002”  ЕООД, гр. Бургас, с вх. №706/11.06.2015г. в 16.05 часа 

 

 С приложени към офертата документи:  

-  списък на приложените документи; 

 - техническо предложение;  

-  ценово предложение;  

- заверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от вида С;  

- копие на документа за регистрация по ДДС; 

- оферта;  

- декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;  

- заповед № А 39/27.01.2015 г. на Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация” 

Комисията установи, че участникът не е представил всички изискуеми документи, а 

именно: 

- декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП;  

- декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;  

- декларация за съгласие с клаузите на договора и споразумение по ЗБУТ; 

Комисията установи, че участникът не разполага със сертификат за акредитация, в 

чийто обхват се намира контрола на електрозащитните средства, а именно диелектрични 

щанги, боти и ръкавици, включени в предмета на обществената поръчка и не е посочена 

цена за извършване на проверката им. 

 

Във връзка с гореизложеното комисията класира фирма “ВАК” ЕООД гр. Бургас, с 

предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 

583.00 (петстотин осемдесет и три) лева без ДДС. 
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Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет „Измерване 

съпротивлението на защитните заземителни уредби в СБ гр. Българово към ТД "Държавен 

резерв" гр. Бургас и проверка на изолиращи щанги, проверка на диелектрични боти и 

диелектрични ръкавици” с класирания на първо място участник „ВАК” ЕООД гр. Бургас. 

Комисията приключи своята работа на 15.06.2015г. в 11:30 часа и Протоколът беше 

предаден на И.Д. Директора на ТД „Държавен резерв”гр. Бургас на същата дата. 

След утвърждаването му, протоколът се публикува в профила на купувача, при 

спазване условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 71 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на ДР, ВВЗ и запаси по ЗЗНН, утвърдени със 

Заповед №РД-10-259/19.09.2014 г на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

Копие от протокола  се предостави на Председателя на комисията и на членовете за 

сведение. 

 

 

Председател: Румен Григоров Георгиев   /п/ 

 

Членове: 1. Владимир Иванов Йорданов  /п/ 

 

   2. Фани Мирославова Чобанова /п/ 


