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УТВЪРЖДАВАМ:             /П/ 

ДИРЕКТОР ЦТБ 

 

24.03.2016 г. /Румяна Русинова/ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-24/26.02.2016 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 24.03.2016 година, комисия в състав: 

Председател – инж. Кирил Зографов – началник – отдел УКИО. 

и членове: 1. Надежда Георгиева – старши юрисконсулт в отдел ФДАПО, 

                   2. Константин Димитров – главен специалист в отдел УКИО. 

Заместващ Председател – Константин Димитров – главен специалист в отдел УКИО. 

Резервен член: инж. Момчил Савянов – главен експерт в отдел УКИО. 

 

            се събра на свое заседание, за да разгледа и оцени подадените оферти за участие в 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Абонаментен сервиз на 

пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в Централна техническа база с. 

Соколово за срок от 1 (една) година. Договорът е със срок на изпълнение на 

задълженията от 10.09.2016 г. до 09.09.2017 г.”. Критерий за тяхната оценка е „най-ниска 

цена”, като комисията констатира следното: 

 

  В указания срок за получаване на оферти, в деловодството на ЦТБ с. Соколово са 

постъпили 3 броя оферти:  

 

1. Оферта с вх. №323/15.03.2016 г. от „Контракт инженеринг” ООД, гр. Габрово;  

2. Оферта с вх. №323/16.03.2016 г. от „РВЦ” ООД, гр. Шумен; 

3. Оферта с вх. №323/17.03.2016 г. от „ВЕКС” ЕООД, гр. Русе. 

 

            На 18.03.2016 г. комисията проведе свое първо заседание. Председателят на 

комисията получи по списък с вх. №323/18.03.2016 г. подадените оферти. На отварянето на 

офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за 

обществени поръчки и пристъпиха към отваряне на получените оферти по реда на тяхното 

постъпване. и след извършен преглед на приложените документи на участниците, комисията 

установи липса на документи в офертите на участниците. 

Съгласно т. 6 на публична покана с №9051008/07.03.2016 г. и техническа 

спецификация – приложение №1 от документацията за участие, е необходимо представяне 

на такива удостоверения на лицата, представляващи търговеца и лицата, непосредствено 

осъществяващите дейността, за необходимата професионална квалификация съгласно 

изискванията на наредбата по чл. 129, ал. 7 от ЗМВР -  чл. 5 и чл. 6 от НАРЕДБА № 8121з-

1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за 

извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или 

поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност. 
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Комисията взе решение да покани участниците с уведомителни писма да отстранят в 

5-дневен срок от получаването им, посочените нередовности. За свършеното комисията 

изготви протокол.  

В указания срок в деловодството на ЦТБ с. Соколово са постъпили писма с 

липсващите документи на всички участници в процедурата по възлагане на обществената 

поръчка. 

  Комисията премина към описване на приложените документи и класиране на 

офертите на участниците по предварително зададения критерий, както следва: 

 

   1. Оферта с вх. №323/15.03.2016 г., 11.20 ч. от „Контракт инженеринг” ООД, гр. 

Габрово, ул. „Николаевска” №119, тел./факс: 066/801010, 0888/732591, e-mail: 

ivstiv@abv.bg, ЕИК 107523901, представлявано от Недялко Стоев Стоев и Иван Стефанов 

Иванов – управители. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Копие на разрешение №155/01.06.2012 г., издадено от ГД ПБЗН при МВР за 

осъществяване на дейност на територията на Р България, срок на валидност 01.06.2017 г.; 

- Ценово предложение: 406,20 (четиристотин и шест лв. и 20 ст.) лв. без ДДС обща 

цена или 33,85 (тридесет и три лв. и 85 ст.) лв. без ДДС месечна цена; 

- Техническа спецификация – приложение №1 от документацията за участие; 

- Подписан и подпечатан проект на договор; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №65/09.05.2012 г. на Недялко 

Стоев; 

   - Копие на удостоверение от Агенция по вписвания с №20160314111408/14.03.2016 

г.; 

   - Списък на лицата за изпълнение на обществената поръчка; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и споразумението по 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Подписан и подпечатан проект на споразумение по ЗЗБУТ; 

- Декларация за неизползване на подизпълнители от участника; 

- Представяне на участника с лице за контакти Иван Иванов; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Коригиран списък на лицата за изпълнение на обществената поръчка с приложено 

копие на диплома за висше образование на Недялко Стоев. 

 

2. Оферта с вх. №323/16.03.2016 г., 11.40 ч. от „РВЦ” ООД, гр. Шумен, , ул. 

”Охрид” №42, тел: 054/800544, факс: 054/800845, e-mail: rvc_1@abv.bg, ЕИК: 837037253, 

представлявано от Ина Руменова Цветкова – управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

- Копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС; 

- Копие на БУЛСТАТ; 

- Копие на удостоверение от Агенция по вписвания с №20151209155915/09.12.2015 

г.; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение: 367,20 (Триста шестдесет и седем лв. и 20 ст.) лв. без ДДС 

обща цена или 30,60 (тридесет лв. и 60 ст.) лв. без ДДС месечна цена; 
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- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и споразумението по 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Декларация за неизползване на подизпълнители от участника; 

- Копие на разрешение №472/27.07.2015 г., издадено от ГД ПБЗН при МВР за 

осъществяване на дейност на територията на Р България, срок на валидност 21.05.2017 г.; 

- Копия на удостоверения за професионално обучение с №34/06.02.2015 г. на Павлин 

Стойчев Димов; №29/06.02.2015 г. на Иван Александров Иванов; №107/26.04.2012 г. на 

Румен Минков Цветков; №11/07.02.2014 г.; на Ерджан Ремзи Руфад – 4 броя; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); 

- Копия на сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 – 3 броя; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №12/07.02.2014 г. на Ина 

Руменова Цветкова. 

 

   3. Оферта с вх. №323/17.03.2016 г., 14.00 ч. от „ВЕКС” ЕООД, гр. Русе, ПК 7000, ул. 

„Пирот” №18, пощенска кутия №23, тел.: 082/82 52 53, 0888/75 85 74, e-mail: 

p.petkov@abv.bg, ЕИК 117608339, представлявано от Пламен Атанасов Петков – управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

   - Представяне на участника; 

            - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение: 504,00 (Петстотин и четири лв.) лв. без ДДС обща цена или 

42,00 (четиридесет и два лв.) лв. без ДДС месечна цена; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и споразумението по 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Декларация за неизползване на подизпълнители от участника; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ; 

- Копие на удостоверение от Агенция по вписвания с №20160314141527/14.03.2016 

г.; 

- Копие на разрешение №126/21.05.2012 г., издадено от ГД ПБЗН при МВР за 

осъществяване на дейност на територията на Р България, срок на валидност 21.05.2017 г.; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с рег. №77-52/04.05.2012 г. на 

Пламен Петков. 

   Комисията, разглеждайки и оценявайки постъпилите оферти констатира, че 

участниците са представили всички изискуеми документи съгласно условията, заложени в 

публичната покана и техническата спецификация на Възложителя. 

            Комисията, използвайки критерия за оценяване „най-ниска цена” 

 

Р Е Ш И: 

 По процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за 

извършване на услуга – “Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с 

инсталация, намираща се в Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) 

година. Договорът е със срок на изпълнение на задълженията от 10.09.2016 г. до 

09.09.2017 г.”: 

 

         1-во място: „РВЦ” ООД, гр. Шумен; 

         2-ро място: „Контракт инженеринг” ООД, гр. Габрово; 

         3-то място: „ВЕКС” ЕООД, гр. Русе. 
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         Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

        „РВЦ” ООД, гр. Шумен 

 

         Договорът за “Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация, 

намираща се в Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година. 

Договорът е със срок на изпълнение на задълженията от 10.09.2016 г. до 09.09.2017 г.”, 

следва да бъде сключен при спазване изискванията за изпълнение на поръчката съгласно 

публичната покана, техническата спецификация и офертата на участника. 

 

 Комисията приключи своята работа в 10.30 ч. на 24.03.2016 г. и предаде протокола на 

Директор ЦТБ с. Соколово за утвърждаване. 

 

 

 

Комисия: 

 

Председател:   /П/ 

           (инж. Кирил Зографов) 

 

 

Членове: 1.   /П/ 

       (Надежда Георгиева) 

 

 

     2.   /П/ 

      (Константин Димитров) 

   

 

 


