
Вх.№ 1984/08.09.2015г. 

  

 
 УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ”ДР” - Варна: 

_______________________ 

           / Огнян Иванов / 

 

 

 

 

 

О Б О Б Щ Е Н    П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

       

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-10-197/03.08.2015г. на 

Директора на ТД  "Държавен резерв", гр. Варна, за оценяване и класиране на 

подадените оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 

осма "А" от ЗОП с предмет „Извършване на основен ремонт на административната 

сграда на СБ Търговище към Териториална дирекция „Държавен резерв” – 

Варна. 
комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Николов Димитров – началник  отдел ФДАПО в ТД ДР Варна 

и членове:          1. Пламен Петков Маринов – началник сектор УС в ТД ДР Варна 

     2. Екатерина Стойчева Иванова–старши юрисконсулт в ТД ДР Варна 

     3. Минка Стефанова Димитрова - главен експерт в ТД ДР Варна 

     4. Светла Кръстева Иванова - главен специалист в ТД ДР Варна 

 

На определената за отваряне на офертите дата 24.08.2015г. от 10.00 часа 

комисията се събра за разглеждане на офертите. Отварянето на офертите е 

публично, но няма присъстващи представители на участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и на представители на средствата за 

масово осведомяване. След получаване на офертите членовете на комисията 

подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 3 от ЗОП и пристъпиха към 

отваряне на офертите.                      

Комисията провери по реда на постъпване получените в деловодството оферти 

и установи наличието на 4 /четири/ оферти:  

 

І .Комисията констатира, че  е получена оферта  с вх.№ 1843/20.08.2015г. от 

"БИЛД" ЕООД, гр.Шумен, с ценово предложение 14 725.33 лв. без ДДС, срок на 

изпълнение 20 работни дни и гаранционен срок 10 години. 

II. Получена е оферта с вх. №1854/21.08.2015г. от "ХИДРОГАРАНТ 12"ДЗЗД, 

гр.Добрич , с ценово предложение 14 980.00 лв. без ДДС, липсва срок на изпълнение и 

гаранционен срок 

III. Комисията констатира, че  е получена оферта  с вх.№ 1849/21.08.2015г. от 

"ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД, гр. Търговище с ценово предложение 14 733.28 лв. 

без ДДС, срок на изпълнение 9  работни дни и гаранционен срок 10 години. 

 IV. Получена е оферта с вх. №1850/21.08.2015г. от "ПРОЕКТ - СТРОЙ" 

ЕООД, гр. Шумен с ценово предложение 14 341.73 лв. без ДДС, срок на изпълнение 20  

работни дни и гаранционен срок 10 години. 

 

     

 

 

 



 

 Комисията направи следните констатации: 

 1. Към постъпилата оферта от "ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД, гр. Търговище 

комисията установи, че в представените документи липсва приложение №1, т. 4 и т. 7. - 

/срок за изпълнение на обществената поръчка, както и гаранционен срок за 

изпълнените СМР/. Комисията изпрати уведомително писмо с рег. №ПО-02-

670/25.08.2015г. за констатираното несъответствие съобразно изискванията на чл. 58, 

ал. 5 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на 

държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН. Към писмото комисията 

приложи копие на протокол от 24.08.2015г. от дейността на комисията. 

2. Към постъпилата оферта от "ХИДРОГАРАНТ 12"ДЗЗД, гр.Добрич комисията 

установи, че в представените документи  липсва количествено - стойностна сметка на 

СМР, удостоверение за регистрация, копие на валидна застраховка, приложение №1, т. 

4 и т. 7. /срок за изпълнение на обществената поръчка, както и гаранционен срок за 

изпълнените СМР/. Комисията изпрати уведомително писмо с рег. №ПО-02-

669/25.08.2015г. за констатираното несъответствие съобразно изискванията на чл. 58, 

ал. 5 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на 

държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН. Към писмото комисията 

приложи копие на протокол от 24.08.2015г. от дейността на комисията. 

 

        На 03.09.2015г. съобразно даденият 5 - дневен срок за набавяне на изискуемите 

документи, в ТД "ДР" - Варна с рег. № 1937/03.09.2015г. е постъпило приложение №1, 

т. 4 и т. 7. - /срок за изпълнение на обществената поръчка, както и гаранционен срок за 

изпълнените СМР/ от "ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД, гр. Търговище. 

     В предоставеният 5-дневен срок от получаването на писмото "ХИДРОГАРАНТ 12" 

ДЗЗД, гр.Добрич не представи изискуемите документи - стойностна сметка на СМР, 

удостоверение за регистрация, копие на валидна застраховка, приложение №1, т. 4 и т. 

7. /срок за изпълнение на обществената поръчка, както и гаранционен срок за 

изпълнените СМР/. 

 

       Комисията се събра повторно на 07.09.2015г. и преразгледа постъпилото 

допълнение към подадената оферта от "ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД, гр. Търговище. 

  

На основание т. I от методиката за оценка при критерий икономически най-изгодна 

оферта "ХИДРОГАРАНТ 12" ДЗЗД, гр. Добрич не се допуска до оценяване и се 

отстранява от по - нататъшно участие. 

 

Комисията класира участниците съгласно методика за оценка - Приложение № 10, 

както следва : 

      1. "ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД, гр. Търговище с ценово предложение 14 

733.28 лв. без ДДС, срок на изпълнение 9  работни дни и гаранционен срок 10 години с 

98 точки. 

      2. "ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД, гр. Шумен с ценово предложение 14 341.73 лв. 

без ДДС, срок на изпълнение 20  работни дни и гаранционен срок 10 години с 89 точки. 

      3. "БИЛД" ЕООД, гр.Шумен, с ценово предложение 14 725.33 лв. без ДДС, срок 

на изпълнение 20 работни дни и гаранционен срок 10 години с 87 точки. 

 

 

Комисията на основание чл. 101е от ЗОП предлага на Възложителя да сключи 

договор с класирания на първо място участник "ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД, гр. 

Търговище. 

 

 



Настоящият протокол е съставен на 08.09.2015г., като неразделна част от него е 

Приложение №10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 

             /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /Пл.Маринов/ 

         ______________ 

                                                                 /Е. Иванова /  

          ______________ 

                                                                /М. Стефанова/ 

          ______________ 

                                             / С. Иванова/                       


