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УТВЪРЖДАВАМ:             /П/ 

ДИРЕКТОР ЦТБ 

 

20/08/2015 г. /Румяна Русинова/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-63/28.07.2015 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 

 Днес, 20.08.2015 година, комисия в състав: 

Председател – инж. Кирил Зографов – началник – отдел УКИО. 

и членове: 1. Надежда Георгиева – юрисконсулт в отдел ФДАПО, 

                   2. Константин Димитров – главен специалист в отдел УКИО. 

Резервен член: инж. Момчил Савянов – старши експерт в отдел УКИО. 

 

            се събра на свое заседание, за да изготви цялостен протокол за получаването, 

разглеждането, оценяването на офертите и класирането на участниците в обществена 

поръчка чрез публична покана с предмет: „Техническо обслужване, хидростатично 

изпитване на устойчивост на налягане, презареждане и ремонт на пожарогасители, 

намиращи се в Централна техническа база с. Соколово”. 
            В указания срок за получаване на оферти, в деловодството на ЦТБ с. Соколово са 

постъпили 4 броя оферти, като една от същите е върната, поради липса на информация 

върху плика относно предмета на обществената поръчка, наименование и адрес на 

участника. Председателят на комисията получи по списък с вх. №998/17.08.2015 г. 

подадените оферти.  

       На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване.  

       Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за 

обществени поръчки и пристъпиха към отваряне на получените оферти по реда на тяхното 

постъпване. Критерий за тяхната оценка е „най-ниска цена”, като комисията констатира 

следното: 

 

1. Оферта с вх. №998/13.08.2015 г., 15.00 ч. от „Аварийна, пожарна и екологична 

защита” АД, лице за контакт: Калин Денев, гр. Варна, 9006, к.к. „Чайка”, ул. „Янко Славчев” 

№46, тел: 052/361081, факс: 052/607849, e-mail: office@pojarna.bg, ЕИК 103818562, 

представлявано от Калин Стоянов Денев – изп. директор. 

Приложени са следните документи: 

- Административни сведения за участника; 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие; 

   - Копие на удостоверение от Агенция по вписвания с №20150224084230/24.02.2015 

г.; 

- Копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС; 

- Декларация по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки на Калин Стоянов 

Денев; 
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- Декларация по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки на Александър 

Стоянов Денев; 

- Декларация по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки на Стоян Николов 

Денев; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); 

- Списък-декларация на основните договори за услуги, сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени от участника през последните 3 години – 4 стр.; 

-  Референции – 5 броя; 

- Списък-декларация на персонала, ангажиран с изпълнение на обществената 

поръчка; 

- Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда с 

вх. №03388093104080/30.12.2009 г.; 

- Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда с 

вх. №03388113004354/11.01.2011 г.; 

- Копие на договор за управление и контрол между „Аварийна, пожарна и екологична 

защита” АД и Калин Стоянов Денев; 

- Копие на диплома за висше образование със специалност пожарна безопасност и 

защита на населението на Калин Стоянов Денев; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №59/21.04.2012 г. на Калин 

Стоянов Денев; 

- Копие на диплома за завършено висше образование на Октай Рафиев Рафиев; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №75-50/04.05.2012 г. на 

Октай Рафиев Рафиев; 

- Копие на удостоверение за преминал курс на обучение с №309/03.09.2010 г. на 

Октай Рафиев Рафиев; 

- Копие на диплома за завършено средно образование на Пламен Йотков Стефанов; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №78-53/04.05.2012 г. на 

Пламен Йотков Стефанов; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №73-48/04.05.2012 г. на 

Николай Димитров Караджов; 

- Копие на диплома за завършено средно образование на Николай Димитров 

Караджов; 

- Копие на диплома за завършено висше образование на Асен Любомиров Асенов; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №129/017/04.06.2014 г. на 

Асен Любомиров Асенов; 

- Копие на разрешение №138/30.05.2012 г., издадено от ГД ПБЗН при МВР за 

осъществяване на дейност на територията на Р България, срок на валидност 30.05.2017 г.; 

- Копие на сертификат ISO 9001:2008; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик: 633,80 (Шестотин тридесет и 

три лв. и 80 ст.) лв. без ДДС. 

 

   2. Оферта с вх. №998/14.08.2015 г., 15.30 ч. от „АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД, гр. 

Кюстендил, ул. „Яне Сандански” №19, тел.: 0885/435000, тел./факс: 078/520333 e-mail: 

angelkovbg@mail.bg, ЕИК 203108563, представлявано от Йордан Иванов Ангелков – 

управител. 

Приложени са следните документи: 

- Опис на документите; 
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- Техническа спецификация Приложение №1; 

   - Административни сведения за участника; 

   - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение: 736,12 (Седемстотин тридесет и шест лева и 12 ст.) лв. без 

ДДС; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – по (2 екземпляра); 

- Декларация по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки на Йордан Иванов 

Ангелков; 

- Копие на разрешение №433/03.07.2014 г., издадено от ГД ПБЗН при МВР за 

осъществяване на дейност на територията на Р България, срок на валидност 03.07.2019 г.; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №001-280/017/17.12.2014 г. 

на Йордан Иванов Ангелков; 

- Копие на удостоверение от Агенция по вписвания с №20140723120632/23.07.2014 г.; 

 

   3. Оферта с вх. №998-1/14.08.2015 г., 16.05 ч. от „Контракт инженеринг” ООД, гр. 

Габрово, ул. „Николаевска” №119, тел.: 066/801010, 0888/732591, e-mail: ivstiv@abv.bg, ЕИК 

107523901, представлявано от Иван Стефанов Иванов – управител. 

Приложени са следните документи: 

   - Административни сведения за участника; 

            - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение: 622,00 (Шестотин двадесет и два лв.) лв. без ДДС; 

   - Копие на удостоверение от Агенция по вписвания с №20150722153745/22.07.2015 

г.; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). 

- Копие на разрешение №155/01.06.2012 г., издадено от ГД ПБЗН при МВР за 

осъществяване на дейност на територията на Р България, срок на валидност 01.06.2017 г.; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №356/05.04.2012 г. на Иван 

Стефанов Иванов; 

- Декларация по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки на Иван Стефанов 

Иванов; 

- Декларация по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки на Недялко Стоев 

Стоев; 

 

 С уведомително писмо е отправена покана за отстраняване на нередовност към 

участник „АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД, констатирана с протокол на комисията с вх. №998-

4/17.08.2015 г. - в предоставеното техническо предложение отсъства съгласие, че при 

извършване на услугата ще бъдат предоставени копия на декларации по чл. 8 т. 2 от Наредба 

Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по 

отношение на тяхната гасителна ефективност. Участникът отстрани посочената нередовност 

в рамките на указания 5-дневен срок. 

   Комисията, разглеждайки и оценявайки постъпилите оферти констатира, че 

участниците са представили всички изискуеми документи съгласно условията, заложени в 

публичната покана и техническата спецификация на Възложителя. 
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    Комисията, използвайки критерия за оценяване „най-ниска цена” 

 

Р Е Ш И: 

 

             По процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за 

извършване на услуга – „Техническо обслужване, хидростатично изпитване на 

устойчивост на налягане, презареждане и ремонт на пожарогасители, намиращи се в 

Централна техническа база с. Соколово”: 

 

 

         1-во място: „Контракт инженеринг” ООД, гр. Габрово; 

         2-ро място: „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, гр. Варна; 

         3-то място: „АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД, гр. Кюстендил. 

 

 

             Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

             „Контракт инженеринг” ООД, гр. Габрово 

 

         Договорът за „Техническо обслужване, хидростатично изпитване на устойчивост 

на налягане, презареждане и ремонт на пожарогасители, намиращи се в Централна 

техническа база с. Соколово”, следва да бъде сключен при спазване изискванията за 

изпълнение на поръчката съгласно публичната покана, техническата спецификация и 

офертата на участника. 

 

 Комисията приключи своята работа в 10.00 ч. на 20.08.2015 г. и предаде протокола на 

Директор ЦТБ с. Соколово за утвърждаване. 

 

 

 

Комисия: 

 

Председател:                /П/ 

           (инж. Кирил Зографов) 

 

 

Членове: 1.               /П/ 

       (Надежда Георгиева) 

 

 

     2. ........................................ 

      (Константин Димитров) 

 

 

Резервен член: 

Старши експерт в отдел УКИО:                /П/ 

          (инж. Момчил Савянов) 

   


