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УТВЪРЖДАВАМ:             /П/ 

ДИРЕКТОР ЦТБ 

 

25.03.2016 г. /Румяна Русинова/ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-30/01.03.2016 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 25.03.2016 година, комисия в състав: 

Председател – инж. Иван Цвятков – главен експерт в отдел УКИО. 

и членове: 1. Надежда Георгиева – 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 подадените оферти за участие в обществена 

поръчка чрез публична покана с предмет: „Техническо обслужване,  презареждане и 

ремонт на пожарогасители, намиращи се в Централна техническа база с. Соколово. 

Договорът е със срок на изпълнение от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 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 4 броя оферти:  

 

1. Оферта с вх. №345/17.03.2016 г. от „АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД, гр. Кюстендил;  

2. Оферта с вх. №345/18.03.2016 г. от „РВЦ” ООД, гр. Шумен; 

3. Оферта с вх. №345-1/18.03.2016 г. от ЕТ “Борис Анчев-МГ”, гр. Горна Оряховица; 

4. Оферта с вх. №345/21.03.2016 г. от „Контракт инженеринг” ООД, гр. Габрово. 

 

  На 22.03.2016 г. комисията проведе свое първо заседание. Председателят на 

комисията получи по списък с вх. №345/22.03.2016 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 и след извършен 

преглед на приложените документи на участниците, комисията установи нередовности в 

документите в офертите на участниците, както следва: 

1. В Оферта на „РВЦ” ООД, гр. Шумен:  

Липсва копие на удостоверение за професионално обучение на лицето, представляващо 

търговеца съгласно изискванията на наредбата по чл. 129, ал. 7 от ЗМВР и т. 4 от Публична 

покана с №9051130/10.03.2016 г. 

2. В Оферта на ЕТ “Борис Анчев-МГ”, гр. Горна Оряховица: 

Има несъответствие в предоставените цени в Ценовото предложение и предоставената 

Оферта, включваща единични цени за изпълнение на услугата и списък на документите, 

съдържащи се в офертата.  
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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 и отстранени нередовности 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. №345/17.03.2016 г., 13.40 ч. от „АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД, гр. 

Кюстендил, ул. „Яне Сандански” №19, тел.: 0885/435000, тел./факс: 078/520333 e-mail: 

angelkovbg@mail.bg, ЕИК 203108563, представлявано от Йордан Иванов Ангелков – 

управител. 

Приложени са следните документи: 

- Опис на документите; 

- Копие на разрешение №433/03.07.2014 г., издадено от ГД ПБЗН при МВР за 

осъществяване на дейност на територията на Р България, срок на валидност 03.07.2019 г.; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение с №001-280/17.12.2014 г. на 

Йордан Иванов Ангелков; 

- Копие на удостоверение от Агенция по вписвания с №20140723120632/23.07.2014 

г.; 

          - Техническа спецификация Приложение №1; 

          - Представяне на участника; 

            - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение: 380,80 (Триста осемдесет лв. и 80 ст.) лв. без ДДС; 

- 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; 

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – бланка; 

- Проект на договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ. 

 

2. Оферта с вх. №345/18.03.2016 г., 11.00 ч. от „РВЦ” ООД, гр. Шумен,  ул. ”Охрид” 

№42, адрес за кореспонденция: гр. Шумен, бул. “Велики Преслав” №47, тел./факс: 

054/800546, e-mail: rvc.servis@abv.bg, rumentc@abv.bg, лице за контакти: Ина Цветкова, 

ЕИК: 837037253, представлявано от Ина Руменова Цветкова – управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

- Копие на БУЛСТАТ; 

- Копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение: 425,50 (Четиристотин двадесет и пет лв. и 50 ст.) лв. без ДДС; 

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

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

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

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); 

- 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.; 
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- Копия на удостоверение за професионално обучение №4/28.01.2015 г. на Иван 

Александров Иванов; №123/08.05.2012 г. на Митко Антонов Митев; №128/08.05.2012 г. на 

Юлиан Илков Илиев; 

- Декларация за валидност на офертата – 90 дни от датата, определена за краен срок 

за получаване на оферти; 

- Копие на удостоверение за професионално обучение №5/28.01.2015 г. на Ина 

Руменова Цветкова. 

 

3. Оферта с вх. №345-1/18.03.2016 г., 15.30 ч. от ЕТ “Борис Анчев-МГ”, гр. Горна 

Оряховица, ул. ”Раховец” №12 А, тел.: 0887/130 689, e-mail: pojari.com@gmail.com, ЕИК: 

104061286, представлявано от Митко Борисов Георгиев – управител. 

Приложени са следните документи: 

- Представяне на участника; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение: 580,00 (Петстотин и осемдесет лв.) лв. без ДДС; 

- 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; 

- Подписан и подпечатан проект на договор и споразумение по ЗЗБУТ; 

- Оферта от ЕТ “Борис Анчев-М.Г.”, включващ единични цени за извършване на 

услугата и списък на документите, придружаващи офертата; 

- Копие на разрешение №Р-5/21.05.2012 г., издадено от ГД ПБЗН при МВР за 

осъществяване на дейност на територията на обект, находящ се на територията на гр. 

Велико Търново – ул. “Пейо Яворов” №36, срок на валидност 21.05.2017 г.; 

- Копия на удостоверение за професионално обучение №003-411/14.01.2016 г. на 

Митко Борисов Георгиев; №267/22.03.2012 г. на Евгени Иванов Генов; 

- Коригирано ценово предложение в съответствие с предоставената оферта, 

включваща единични цени за извършване на услугата и списък на документите – 538,00 лв. 

(Петстотин тридесет и осем лв.) без ДДС. 

 

4. Оферта с вх. №345/21.03.2016 г., 10.20 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; 

- Копия на декларации за съответствие на характеристиките и техническите 

изисквания на продуктите съгласно глава втора от Наредба №8121з-906 от 2015 г. – 2 броя; 

- Представяне на участника; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- 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; 

- Подписан и подпечатан проект на споразумение по ЗЗБУТ; 

- Списък на лицата за изпълнение на обществената поръчка; 

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

г.; 

 - Копие от диплома за висше образование на Иван Стефанов Иванов; 

mailto:rvc.servis@abv.bg
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 - Копие на удостоверение за професионално обучение №356/05.04.2012 г. на Иван 

Стефанов Иванов; 

- Подписан и подпечатан проект на договор; 

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

   - Ценово предложение: 477,00 (Четиристотин и седемдесет лв.) лв. без ДДС; 

            - 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. 

 

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 – „Техническо обслужване,  презареждане и ремонт на 

пожарогасители, намиращи се в Централна техническа база с. Соколово. Договорът е 

със срок на изпълнение от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г.”: 

 

         1-во място: „АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД, гр. Кюстендил 

         2-ро място: „РВЦ” ООД, гр. Шумен; 

         3-то място: „Контракт инженеринг” ООД, гр. Габрово; 

         4-то място: ЕТ “Борис Анчев-МГ”, гр. Горна Оряховица. 
 

         Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

„АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД, гр. Кюстендил 

 

         Договорът за „Техническо обслужване,  презареждане и ремонт на 

пожарогасители, намиращи се в Централна техническа база с. Соколово. Договорът е 

със срок на изпълнение от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 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 25.03.2016 г. и предаде протокола на 

Директор ЦТБ с. Соколово за утвърждаване. 

 

Комисия: 

Председател:  /П/ 

           (инж. Иван Цвятков) 

 

 

Членове: 1.   /П/ 

       (Надежда Георгиева) 

 

     2.   /П/ 

      (Константин Димитров) 

   


