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П Р О Т О К О Л  № 2 
от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД- 09-29/25.04.2016г. на Председателя на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) да отвори, разгледа, 

оцени и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ ”, открита с Решение № 

1618/24.03.2016г. Съгласно §18 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) - (Обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.), възлагането на обществени 

поръчки, за които до влизането в сила на новия закон е взето решение за откриване, се приключват 

по досегашния ред. 

I. На 03.05.2016г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ)  се събра комисия в състав: 

 Председател: Любен Бояров – началник отдел "Управление на собствеността" към Дирекция 

"Финансово-стопански  дейности  и управление на собствеността"; 

 и 

Членове:  
1. Григор Григоров – държавен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

 2. Георги Йончев – държавен експерт в отдел "Управление на собствеността" към Дирекция 

"Финансово-стопански  дейности  и управление на собствеността"; 

3. Татяна Метровска – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансови-стопански дейности и управление на собствеността“; 

4. Калина Дойчинова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби”, към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”. 

След запознаване със списъка на участниците в процедурата, членовете на комисията - Любен 

Бояров и Георги Йончев подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП (отменен).  

В закрито заседание комисията продължи своята работа с обстойна проверка на документите, 

съдържащи се в плик № 1 „Документи за подбор” на участниците в процедурата като констатира 

следното: 

1. Плик № 1 “Документи за подбор” от офертата на участника ,,СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД: 

В плика „Документи за подбор” от офертата на участника е приложен списък на съдържащите 

се в нея документи и информация, който е подписан от участника, съобразно изискването на чл. 56, 

ал. 1, т. 14 от ЗОП и изискването на възложителя, посочено в раздел IІ от документацията за участие. 

Всички изискани от възложителя документи са представени, като същите са редовни и от тях е 

видно, че за участника ,,СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са изпълнени изискванията на възложителя по 

отношение на критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата, за която 

участникът е представил оферта. 

С оглед на горното комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

2. Плик № 1 “Документи за подбор” от офертата на участника ,,ГАМА” ООД: 

В плика „Документи за подбор” от офертата на участника е приложен списък на съдържащите 

се в нея документи и информация, който е подписан от участника, съобразно изискването на чл. 56, 

ал. 1, т. 14 от ЗОП и изискването на възложителя, посочено в раздел II от документацията за участие. 

Всички изискани от възложителя документи са представени, като същите са редовни и от тях е 

видно, че за участника ,,ГАМА” ООД са изпълнени изискванията на възложителя по отношение на 

критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата, за която участникът е 

представил оферта. 

С оглед на горното комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

3. Плик № 1 “Документи за подбор” от офертата на участника ,,ЦЕНТРАЛНА 

ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА‘‘ ЕАД: Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената 

поръчка ще ползва подизпълнител - ,,БУЛТЕСТ И КО‘‘ ООД. 

В плика „Документи за подбор” от офертата на участника е приложен списък на съдържащите 

се в нея документи и информация, който е подписан от участника, съобразно изискването на чл. 56, 

ал. 1, т. 14 от ЗОП и изискването на възложителя, посочено в раздел II от документацията за участие. 

Всички изискани от възложителя документи (включително и за подизпълнителя) са представени, 

като същите са редовни и от тях е видно, че за участника ,,ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА 
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БАЗА‘‘ ЕАД са изпълнени изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор, 

поставени в документацията за участие в процедурата, за която участникът е представил оферта.  

С оглед на горното комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

II. Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите, съдържащи се в плик № 

1 за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията реши 

да допусне до етап разглеждане на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” следните 

участници:  

1. ,,СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;  

2. ,,ГАМА” ООД; 

3. ,,ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА‘‘ ЕАД. 

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на Плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” на допуснатите участници като констатира, че същите съответстват на 

изискванията на възложителя. 

III. Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите, съдържащи се в плик 

№ 2, комисията реши да допусне до етап разглеждане на плик № 3 „Предлагана цена” следните 

участници: 

1. ,,СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;  

2. ,,ГАМА” ООД; 

3. ,,ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА‘‘ ЕАД. 

IV. Комисията реши, че следващото открито заседание ще се състои на 09.05.2016г. 

(понеделник) от 14:00 часа, когато ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на 

допуснатите участници. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията обяви чрез съобщение в 

профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците. 

 

 

     03.05.2016г.                                                                  Председател:           

      гр. София                                                                                              

                                                                                                                     ………/П/………………  

                                                                              / Любен Бояров / 

                  

                                                                                                                    Членове: 
            

                                                                                                                     ............./П/......................... 

                                                                                                / Григор Григоров / 

              

                                                                                                     .............../П/......................  

                            / Георги Йончев / 

   

                                                                                                           ............./П/.........................  

                      / Татяна Метровска / 

 

                                                                                                        ............../П/......................... 

                                                                                             / Калина Дойчинова/ 

 


