
УТВЪРЖДАВАМ.

ОГНЯН ИВАНОВ
Директор на Териториална ЗЩетщия ,}Държавен резерв " гр. Варна

П Р О Т О К О Л

Днес 07,10.2015 г. в 10 ч. в административната сграда на ТД ДР - Варна, на основание 
чл.101 г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 70 от Вътрешните правила за 
възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и 
запаси по ЗЗНН, се събра комисия в състав:
Председател: Огнян Димитров - Началник отдел ФДАПО при ТД ДР - Варна и 
Членове: 1, Пламен Маринов -  началник сектор УС при ТД ДР - Варна;

2. Минка Стефанова -  главен експерт при ТД ДР - Варна, 
назначена със Заповед № РД-10-255/06.10.2015 г. на Директора на ТД "Държавен резерв" 
Варна, която да разгледа по реда на тяхното постъпване и оцени офертите, подадени по 
публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с 
предмет „Изграждане на захранващ водопровод за складова база Синдел към Териториална 
дирекция Държавен резерв -  Варна“.

В определения час за отваряне на офертите не присъстваха представители на 
участниците, средствата за масово осведомяване, както и други лица.

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации по чл,35, ал.1, 
т.2-4 от ЗОП, във връзка с чл.101 г, ал.2 от ЗОП.

Комисията получи Списък на подадените оферти (Приложение №6 към чл.36, ал.2 от 
Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 
военновременни запаси и запаси по ЗЗНН), ведно с две оферти подадени в деловодството на 
ТД ДР - Варна в срока на валидност на публичната покана:

№ Вх.№ Фирма
1 2163/06.10.2015 г. „Прима инженеринг“ ООД гр. Кърджали

2 2164/06.10.2015 г. „Миро Софстрой" ЕООД гр. Берковица

Комисията разгледа постъпилите оферти и констатира следното:

1. Оферта с вх. № 2163/06.10.2015 г.на „Прима инженеринг“ ООД гр. Кърджали 
съдържа:
- Опис на документите:
- Техническо предложение със срок за изпълнение 15 работни дни и гаранционен срок 16 
години;
- Представяне на участника;
- Ценово предложение;
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор — Приложение №4



- Удостоверения за регистрация в Централния професионален регистър на строителя - 1,
II и IV група;
- Сертификати за съответствие по стандарти ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 
18001:2007;
- Застрахователна полица за професионална отговорност в строителството, съгласно чл.
171 отЗУТ;
- Декларация, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то 
същата ще бъде удължена най-малко до изтичането на срока на договора -  Приложение 
№5;
- Декларация, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР, отговарят на 
техническите изисквания към строителните продукти -  Приложение №6;
- Количествено -  стойностна сметка на СМР;
- Анализи за образуване на единични цени;
- Регистрационно удостоверение от Агенцията по вписванията, с ЕИК;
- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Хасковски окръжен съд;
- Регистрация по булстат;
- Удостоверение за данъчна регистрация;
- Проект на договор -  Приложение №9;
- Проект на споразумение -  Приложение № 9-1;
- Декларация за конфиденциалност по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП;
- Заявление -  Приложение №14;
- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП.

Подадената оферта отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП. Дружеството е 
представило всички изискуеми документи. Същата е в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в публичната покана.
- Ценовото предложение на „Прима инженеринг“ ООД гр. Кърджали изграждане на 
водопровода е на стойност от 75 813,54 лв. ( седемдесет и пет хиляди осемстотин и 
тринадесет лв. и петдесет и четири ст.) без вкл. ДДС с включени всички други разходи, 
възникнали по повод изпълнение на поръчката. Сумата е в рамките на прогнозната стойност 
по публичната покана.

2. Оферта с вх.№ 2164/06.10.2015 г. на „Миро Софстрой" ЕООД гр. Берковица съдържа:
- Опис на документите и информацията;
- Оферта за участие в обществена поръчка;
- Техническо предложение със срок за изпълнение 20 работни дни и гаранционен срок 
8години;
- Представяне на участника;
- Ценово предложение;
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и споразумението по ЗБУТ;
- заверено копие на Удостоверение № I - TV 014440 на Камарата на строителите в България;
- заверено копие на Удостоверение № V - TV 014440 на Камарата на строителите в България;
- заверено копие на Удостоверение № V - TV 010155 на Камарата на строителите в България;
- Застрахователна полица №212215112000003/22.06.2015г.;
- Декларация по чл.171, ал.5 от ЗУТ;
- Декларация съгласно ЗТИП и Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015г.;
- Количествено-стойностна сметка с анализ на цените;
- Удостоверение изх.№20150928104159/28.09.2015г.;
- Удостоверение изх.№20150928104326/28.09.2015г.;
- Удостоверение изх.№20150928104243/28.09.2015г.;
- Проект на договор за извършване на СМР;
- Проект на споразумение към договора;
- Декларация за конфиденциалност по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП;
- Заявление за участие в ОП;
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- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП,
Подадената оферта отговаря: на изискванията на чл, 10! в от ЗОП. Дружеството е 

представило всички изискуеми документи. Офертата е в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в публичната покана.

Ценовото предложение на „Миро Софстрой" ЕООД гр. Берковица за изграждане на 
водопровода е на стойност от 74 649,13 лв, ( седемдесет и четихи хиляди шестотин 
четиридесет и девет лв, и тринадесет ст.) без вкл. ДДС с включени всички други разходи, 
възникнали по повод изпълнение на поръчката, Сумата е в рамките на прогнозната стойност 
по публичната покана,

Комисията класира участниците, съгласно методиката за оценка -  приложение към 
документацията в обществената поръчка, както следва:

1. „Прима инженеринг“ ООД гр. Кърджали -  КО = 99 т,
2. „Миро Софстрой" ЕООД гр. Берковица -  КО = 85 т.

Комисията, на основание чл. 101 „е“ от ЗОП предлага Възложителя да сключи договор 
с класирания на първо място участник „Прима инженеринг“ ООД гр. Кърджали,

Настоящият протокол е съставен на 08.10.2015г., 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-10-259/19.09.2014г. 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, 226, ал. 3 
от ЗОП,

Копие от протокола да се представи на Председателя на комисията и на членовете за 
сведение.

Комисия:

Председател: Огнян Димитров 

Членове: 1. Пламен Маринов ..,

2. Минка Стефанова ,..
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