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УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор ............... /п/ 

ТД ”Държавен резерв” 

Виолета Георгиева 

Дата: 30.09.2015 г. 

Вх. № 994/30.09.2015 г. 

 

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ  

 

   от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-90/17.08.2015 г. на 

Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас за оценяване и класиране на подадените 

оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с 

предмет: „Извършване на частичен авариен ремонт на покрив на склад № 3 в 

складова база Българово към ТД „Държавен резерв” гр. Бургас”,  

комисия в състав: 

Председател: 1. Румен Григоров Георгиев – Главен специалист в отдел ФДАПО в 

ТД „Държавен резерв” гр. Бургас;  

Членове:    2.  Иван Марков Костов – Началник - отдел УСБКРЗ в ТД „Държавен 

резерв” гр. Бургас; 

          3. Стелиана Денева Грозданчева – Началник - отдел ФДАПО в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас;  

         4.  Венета Димитрова Щерева – Главен експерт в отдел УСБКРЗ в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас; 

         5. Фани Мирославова Чобанова – Старши юрисконсулт в отдел ФДАПО 

в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас. 

На определената за отваряне на офертите дата 07.09.2015 г. от 11.00 часа комисията 

се събра за разглеждане на офертите. В определения час за отваряне на офертите присъства 

г-жа Пламена Красимирова Агопова, надлежно упълномощена от г-н Димитър Янков 

Карпузов – Управител на „Динамик 2012” ЕООД, гр. Бургас. Не присъстват представители 

на средствата за масово осведомяване, както и представители на другите участници или 

други лица. 

Съгласно чл. 58 ал. 3 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, 

продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със 
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Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, г-жа Пламена Агопова 

подписа всички технически и ценови предложения на участниците. 

Съставен е Протокол с вх. № 994/07.09.2015 г., със задача комисията да получи, 

разгледа и оцени по критерий – „икономически най-изгодна оферта” ценовите оферти за 

участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на частичен 

авариен ремонт на покрив на склад № 3 в складова база Българово към ТД „Държавен 

резерв” гр. Бургас”.  

1. Комисията констатира, че е получена оферта, с вх. № 972/02.09.2015 г. в 10.00 ч. 

от „Стоянстройпласт” ЕООД”  гр. Самоков, с ценово предложение 37 888,80 лв. 

/тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ без 

ДДС, срок на изпълнение 60 /шестдесет/ работни дни и гаранционен срок 6 /шест/ години. 

2. Комисията констатира, че е получена оферта, с вх. № 979/04.09.2015г. в 9.30 ч. от 

„Антик 2004” ООД гр. Бургас, с ценово предложение 38 888,26 лв. /тридесет и осем 

хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/ без ДДС, срок на 

изпълнение 50 /петдесет/ работни дни, равняващи се на 70 /седемдесет/ календарни дни и 

гаранционен срок 7 /седем/ години. 

 

3. Комисията констатира, че е получена оферта, с вх. № 980/04.09.2015 г. в 9.50 ч. от 

„Билд” ЕООД, гр. Шумен, с ценово предложение 37 979,81 лв.  /тридесет и седем хиляди 

деветстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки/ без ДДС, срок на 

изпълнение 30 /тридесет/ работни дни и гаранционен срок 10 /десет/ години.  

 

4. Комисията констатира, че е получена оферта, с вх. № 984/04.09.2015 г. в 14.00 ч. 

от „Проект - строй” ЕООД, гр. Шумен, с ценово предложение 30 910,89 лв.  /тридесет 

хиляди деветстотин и десет лева и осемдесет и девет стотинки/ без ДДС, срок на 

изпълнение 20 /двадесет/ календарни дни и гаранционен срок 10 /десет/ години. 

 

5. Комисията констатира, че е получена оферта с вх. № 986/04.09.2015 г. в 14.50 ч. от 

„Партньори А. Т.” ЕООД, гр. Карнобат, с ценово предложение 33 889,15 лв. /тридесет и 

три хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и петнадесет стотинки/ без ДДС, срок на 

изпълнение 24 /двадесет и четири/ работни дни и гаранционен срок 10 /десет/ години. 

 

6. Комисията констатира, че е получена oферта, с вх. № 987/04.09.2015 г. в 15.00 ч. 

от ЕТ „Стоми – Стоимен Грозданов” , гр. Бургас, с ценово предложение 39 873,00 лв. 

/тридесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и три лева/ без ДДС, срок на изпълнение 

60 /шестдесет/ работни дни и гаранционен срок 5 /пет/ години. 

 

7. Комисията констатира, че е получена оферта, с вх. № 988/04.09.2015 г. в 15.15 ч. 

от „Динамик 2012” ЕООД, гр. Бургас, с ценово предложение 38 642,40 лв. /тридесет и 

осем хиляди шестстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, срок на 

изпълнение 20 /двадесет/ календарни дни и гаранционен срок 10 години.  
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Комисията направи следните констатации: 

 

1. Към постъпилата оферта от „БИЛД” ЕООД, гр. Шумен, с вх. № 

980/04.09.2015г. в 09.50 часа, комисията установи, че в представените документи липсва 

декларация по чл. 56 ал. 1 т. 8 от ЗОП за използване или неизползване на подизпълнители, 

съгласно изискванията, посочени в публичната покана на Възложителя. Комисията изпрати 

уведомително писмо с изх. № 980/08.09.2015 г. за констатираната липса, 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, утвърдени със 

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

приложи копие на протокол от 07.09.2015 г. от дейността на комисията. 

 

2. Към постъпилата оферта от „ПАРТНЬОРИ – А. Т.” ЕООД гр. Карнобат, с 

вх. № 986/04.09.2015г. в 14.50 часа, комисията установи, че в представените документи 

липсва копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец, съгласно изискванията, посочени в публичната покана на Възложителя. 

Комисията изпрати уведомително писмо с изх. № 986/08.09.2015 г.  за констатираната 

липса, 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, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

Към писмото комисията приложи копие на протокол от 07.09.2015 г. от дейността на 

комисията. 

 

3. Към постъпилата оферта от ЕТ „СТОМИ – СТОИМЕН ГРОЗДАНОВ” гр. 

Бургас,  с вх. № 987/04.09.2015 г. в 15.00 ч., комисията установи, че в представените 

документи липсва копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице 

или едноличен търговец, съгласно изискванията, посочени в публичната покана на 

Възложителя. Комисията изпрати уведомително писмо с изх. № 987/08.09.2015 г.  за 

констатираната липса, 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, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г. на Председателя на 

ДА ДРВВЗ. Към писмото комисията приложи копие на протокол от 07.09.2015 г. от 

дейността на комисията. 

 

На 08.09.2015 г., съобразно дадения 5 – дневен срок за набавяне на изискуемите 

документи, в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас е постъпило писмо с вх. № 986/08.09.2015 г. 

от „ПАРТНЬОРИ – А. Т.” ЕООД гр. Карнобат, с което е приложена липсващата 

документация, съгласно Протокол с вх. № 994/07.09.2015 г., а именно: 1. заверено копие от 

регистрация по Булстат; 2. заверено копие на удостоверение за регистрация по ДДС, 

издадено от НАП и 3. удостоверение от Агенция по вписванията с изх. № 

20150912113649/12.09.2015 г. – оригинал. Дружеството е направило уточнение за срок на 

изпълнение на обществената поръчка от 24 календарни дни. 
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В предоставения 5–дневен срок от получаването на писмото ЕТ „СТОМИ – 

СТОИМЕН ГРОЗДАНОВ” гр. Бургас, не предостави изискуемите документи - копие от 

документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.  

 

В предоставения 5–дневен срок от получаването на писмото „БИЛД” ЕООД, гр. 

Шумен, не предостави изискуемите документи - декларация по чл. 56 ал. 1 т. 8 от ЗОП за 

използване или неизползване на подизпълнители, съгласно изискванията, посочени в 

публичната покана на Възложителя.  

 

Комисията се събра повторно на 29.09.2015 г. в състав: 

Председател: 1. Румен Григоров Георгиев – Главен специалист в отдел ФДАПО в 

ТД „Държавен резерв” гр. Бургас;  

Членове: 2. Иван Марков Костов – Началник - отдел УСБКРЗ в ТД „Държавен 

резерв” гр. Бургас; 

  3. Стелиана Денева Грозданчева – Началник - отдел ФДАПО в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас;  

  4. Венета Димитрова Щерева – Главен експерт в отдел УСБКРЗ в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас; 

  5. Мария Стоянова Проданова-Стоева – Юрисконсулт в отдел ФДАПО 

в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас (резервен член, съгл. Заповед № РД-09-90/17.08.2015 г. 

на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас), 

 

и преразгледа постъпилото допълнение към подадената оферта от „ПАРТНЬОРИ – 

А. Т.” ЕООД гр. Карнобат. След като се запозна с представените допълнения, комисията 

счита, че са налице всички необходими и изискуеми документи за участие в процедурата, и 

участникът отговаря на изискванията за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка, така както са изложени в публичната покана. 

 

В предоставения им 5-дневен срок за отстраняване на нередовности, ЕТ „СТОМИ – 

СТОИМЕН ГРОЗДАНОВ” гр. Бургас и „БИЛД” ЕООД, гр. Шумен, не предоставиха 

липсващите изискуеми документи. Поради това, офертите им не се допускат до 

оценяване и класиране и участниците се отстраняват от участие в процедурата. 

Комисията класира участниците, съгласно методиката за оценка – приложение към 

документацията в обществената поръчка, както следва: 

 

1. „Проект - строй” ЕООД, гр. Шумен – КО = 10; 

2. „Партньори А. Т.” ЕООД, гр. Карнобат – КО = 9,228; 

3. „Динамик 2012” ЕООД, гр. Бургас – КО = 9; 

4. „Антик 2004” ООД гр. Бургас – КО = 6,645; 

5. „Стоянстройпласт” ЕООД”  гр. Самоков – КО = 6,355; 

 



5 
 

- ЕТ „Стоми – Стоимен Грозданов” , гр. Бургас – отстранен; 

- „Билд” ЕООД, гр. Шумен – отстранен; 

 

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

договор с класирания на първо място участник „ПРОЕКТ - СТРОЙ” ЕООД, гр. Шумен. 

 

Настоящият протокол е съставен на 29.09.2015 г., като неразделна част от него 

представлява методиката за оценка към настоящата обществена поръчка. 

 

Настоящият протокол, както и цялата документация по процедурата, следва да се 

представи на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 101 „г“ ал. 4 от ЗОП и чл. 59 ал. 3 

от Вътрешните 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. След утвърждаването му, копие от 

протокола да бъде изпратен на участниците, подали оферти в обществената поръчка, и да 

бъде изпратен в ДА ДРВВЗ гр. София за публикуването му в профила на купувача, при 

спазване на условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 

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

за сведение.  

 

 

 

 

Председател: Румен Григоров Георгиев............................................. /п/ 

 

Членове:   1. Иван Марков Костов....................................................... /п/ 

2. Стелиана Денева Грозданчева......................................... /п/ 

 3. Венета Димитрова Щерева……………………….….… /п/ 

 4. Мария Стоянова Проданова-Стоева  ………….……… /п/ 


