
  
 УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ”ДР” - Варна: 

      __________________ 

           / Огнян Иванов / 

 

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

      Днес, 27.10.2015г., в изпълнение на чл.101г от ЗОП и на основание Заповед 

№ РД-10-258/09.10.2015г. на Директора на ТД  "Държавен резерв", гр. 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 

 

се събра в ТД " ДР" - Варна за разглеждане и оценяване на оферти, постъпили след 

публикуване на публична покана за „Услуга за извършване на абонаментно 

сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи в Териториална 

дирекция „Държавен резерв” – Варна. 

 

На определената за отваряне на офертите дата 27.10.2015г. от 10.00 часа 

комисията разгледа офертите. Отварянето на офертите е публично, но нямаше 

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 3 /три / оферти:  

 

 

           І .Комисията констатира, че  е получена оферта  с вх.№ 2301/21.10.2015г. от 

"РЕЙТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Варна, която съдържа следните документи : 

-    заявление /приложение  №13/;  

- административни сведения / приложение №2 /; 

- удостоверение за вписване; 

- удостоверение за актуално състояние ; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

- ценово предложение /приложение №3/; 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;  

- декларация за съгласие / приложение №4 /.; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

- разрешение №349/15.03.2013г. от Главна дирекция "Пожарна безопасност и 

защита на населението" - МВР 

 

     

 

 



 

 

 

     II. Комисията констатира, че  е получена оферта  с вх.№ 2322/26.10.2015г. от 

"РВЦ" ООД, гр.Шумен, която съдържа следните документи : 

-    заявление /приложение  №13/;  

- административни сведения / приложение №2 /; 

- удостоверение за вписване; 

- удостоверение за актуално състояние ; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

- ценово предложение /приложение №3/; 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;  

- декларация за съгласие / приложение №4 /.; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

- разрешение №472/27.07.2015г. от Главна дирекция "Пожарна безопасност и 

защита на населението" - МВР 

- копие на ISO 9001:2008 

- копие на ISO14001:2004 

- копие на ISO 18001:2007 

 

        III. Получена е оферта с вх. №2323/26.10.2015г. от "Аварийна, пожарна и 

екологична защита" АД, гр. Варна, която съдържа следните документи: 

-    заявление /приложение  №13/;  

- административни сведения / приложение №2 /; 

- удостоверение за вписване; 

- удостоверение за актуално състояние ; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

- ценово предложение /приложение №3/; 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;  

- декларация за съгласие / приложение №4 /.; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

- разрешения от  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" - МВР, гр. София 

- копие на ISO 9001:2008 

- списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години 

- референции за добро изпълнение - 5 броя 

- справка-декларация на лицата, ангажирани с изпълнението на обществената 

поръчка 

- документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

лицата, които отговарят за изпълнението на услугата  - 11 броя 

 

Комисията класира участниците съгласно критерия за оценка на офертите  "най -

ниска цена", както следва : 

      1. "Аварийна, пожарна и екологична защита" АД, гр. Варна с ценово 

предложение ежемесечна такса в размер на 158.72 лв. без ДДС за извършване на 



услугата. Всички други разходи във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка са за сметка на изпълнителя. 

     2. "РВЦ" ООД, гр.Шумен с ценово предложение ежемесечна такса в размер на 

190.90 лв. без ДДС за извършване на услугата. Всички други разходи във връзка с 

изпълнението на обществената поръчка са за сметка на изпълнителя. 

    3. "РЕЙТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Варна с ценово предложение 

ежемесечна такса в размер на 580.00 лв. без ДДС за извършване на услугата. 

Всички други разходи във връзка с изпълнението на обществената поръчка са за 

сметка на изпълнителя. 

  

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

договор с класирания на първо място участник "Аварийна, пожарна и екологична 

защита" АД, гр. Варна. 

  

    Настоящият протокол е съставен на 28.10.2015г.  

 

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 

             /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /П. Маринов / 

                                               ______________ 
                                               /Е. Иванова /  

     

                       


