
УТВЪРЖДАВАМ: 
 Директор ТД ”ДР” - Варна: 

      __________________ 

           / Огнян Иванов / 

 

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

      Днес,  29.10.2015г., в изпълнение на чл.101г от ЗОП и на основание Заповед 

№ РД-10-266/14.10.2015г. 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 по проверка и ремонт на заземителите 

от мълниезащитните уредби (МЗУ), и от защитните заземителни уредби, и на 

контура "фаза - защитен проводник"; контрол и издаване на сертификат за 

годност на лични предпазни средства; провеждане на специализирано обучение и 

изпит за квалификационна група по електробезопасност в Териториална 

дирекция "Държавен резерв" - Варна, за срок от 1 (една) година".  
 

На определената за отваряне на офертите дата 29.10.2015г. 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.№ 2343/27.10.2015г. от 

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

- представяне на участника / приложение №2 /; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

- ценово предложение /приложение №3/ - 7 000 лв. без ДДС за цялостното 

изпълнение на обществената поръчка;  

- декларация за съгласие / приложение №4 /.; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- заявление /приложение №13/; 

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

- проект на договор - /приложение №9/; 

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

- удостоверение от Агенцията по вписване; 

- сертификат за акредитация орган за контрол от вида С; 

- Заповед от ИА"БСА" в която да влиза обхват на контрола по следните 

параметри: съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на 

мълниезащитни заземителни уредби, импеданс на контура "фаза - защитен 

проводник", повишено променливо напрежение и ток на утечка по Наредба № 

22/2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация; 

- лицензия от център за професионално обучение; 

 



        II. Комисията констатира, че е получена оферта  с вх.№ 2354/28.10.2015г. от "4М 

Енерджи" ООД, гр. Варна, която съдържа следните документи : 

- представяне на участника / приложение №2 /; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

- ценово предложение /приложение №3/ - 6 825.00 лв. без ДДС за цялостното 

изпълнение на обществената поръчка;   

- декларация за съгласие / приложение №4 /.; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- заявление /приложение №13/; 

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

- проект на договор - /приложение №9/; 

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

- удостоверение от Агенцията по вписване; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

 

    Комисията установи, че кандидата е декларирал трима подизпълнители, както 

следва: 

          1. "Кони - Петър Петров" ЕООД, гр. Аксаково: 

- сертификат за акредитация орган за контрол от вида С; 

- Заповед от ИА"БСА" в която да влиза обхват на контрола по следните 

параметри: съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на 

мълниезащитни заземителни уредби, импеданс на контура "фаза - защитен 

проводник"  

- декларация за съгласие / приложение №4 /; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 и ал.5 от ЗОП; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

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

- удостоверение от Агенцията по вписване; 

          

         2. "Електроинженеринг" ООД, гр. Шумен: 

- сертификат за акредитация орган за контрол от вида С; 

      -   Заповед от ИА"БСА" в която да влиза обхват на контрола по следните параметри: 

съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на 

мълниезащитни заземителни уредби, импеданс на контура "фаза - защитен 

проводник",  повишено променливо напрежение и ток на утечка по Наредба № 

22/2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. 

- декларация за съгласие / приложение №4 /; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 и ал.5 от ЗОП; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

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

- удостоверение от Агенцията по вписване 

 

        3. ЕТ "Електра - Петър Петров", гр. Аксаково 

- лицензия от център за професионално обучение    

- повишено променливо напрежение и ток на утечка по Наредба № 22/2006г. за 

изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. 

- декларация за съгласие / приложение №4 /; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 и ал.5 от ЗОП; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

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

- удостоверение от Агенцията по вписване; 



 

           III. Комисията констатира, че е получена оферта  с вх.№ 2361/28.10.2015г. от 

"Максел " ЕООД, гр. Варна, която съдържа следните документи : 

- представяне на участника / приложение №2 /; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

- ценово предложение /приложение №3/ - 7 100.00 лв. без ДДС за цялостното 

изпълнение на обществената поръчка;    

- декларация за съгласие / приложение №4 /.; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- заявление /приложение №13/; 

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

- проект на договор - /приложение №9/; 

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

- удостоверение от Агенцията по вписване; 

- сертификат за акредитация орган за контрол от вида С; 

- Заповед от ИА"БСА" в която да влиза обхват на контрола по следните 

параметри: съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на 

мълниезащитни заземителни уредби, импеданс на контура "фаза - защитен 

проводник", повишено променливо напрежение и ток на утечка по Наредба № 

22/2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация; 

- сключен договор №101/15.05.2015г. с център за професионално обучение; 

 

        Подадените оферти отговарят на изискванията  на чл. 101в от ЗОП. 

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

ниска цена", както следва : 

     1. "4М Енерджи" ООД, гр. Варна, с ценово предложение 6 825.00 лв. без ДДС 

за цялостното изпълнение на обществената поръчка. Всички допълнителни разходи 

във връзка с изпълнението на обществената поръчка са за сметка на изпълнителя.  

     2. "Елит" ООД, гр. Шумен с ценово предложение 7 000 лв. без ДДС за 

цялостното изпълнение на обществената поръчка. Всички допълнителни разходи 

във връзка с изпълнението на обществената поръчка са за сметка на изпълнителя. 

     3. "Максел " ЕООД, гр. Варна с ценово предложение 7 100.00 лв. без ДДС за 

цялостното изпълнение на обществената поръчка. Всички допълнителни 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 "4М Енерджи" ООД, гр. Варна.  

       

      Настоящият протокол е съставен на 03.11.2015г.  

     

                           

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 
             /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /П. Маринов /  

                                            ______________ 

                                              /Е. Иванова /                                                


