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                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         № 2764 

                                              София, 17.05.2016г. 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отменен) и във 

връзка с Протокол № 1/26.04.2016г., Протокол № 2/03.05.2016г. и Протокол № 

3/09.05.2016г., отразяващи работата на комисията, 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 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. 

  

                                              І. О Б Я В Я В А М 

 

класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ ”, както 

следва: 

 Първо място - ,,ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА‘‘ ЕАД с 

предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 78 250,00 (седемдесет и осем 

хиляди двеста и петдесет) лева без включен ДДС съответно 93 900 (деветдесет и три 

хиляди и деветстотин) лева с ДДС.  

Второ място - ,,ГАМА” ООД с предложена цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 86 192,00 (осемдесет и шест хиляди сто деветдесет и два) лева без включен 

ДДС съответно 103 430,40 лв. (сто и три хиляди четиристотин и тридесет лв. и 

четиридесет ст.) с ДДС. 

   Трето място - ,,СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 99 400,00 (деветдесет и девет хиляди и четиристотин) лева без 

включен ДДС съответно 119 280 (сто и деветнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева 

с ДДС. 

Мотиви: Участниците отговарят на всички изискванията на ЗОП (отменен) и на 

квалификационните и технически изисквания на възложителя, посочени в обявлението 

за откриване на процедурата и документацията за участие в обществената поръчка. 

Офертите на участниците са отворени, разгледани допуснати до оценка съобразно 

критерия за оценка, приет от Възложителя, а именно „най-ниска цена”. 



                                                           ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М 

 

за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Услуги по обследване на 

резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ ” участника, класиран на първо място, както 

следва: 

 ,,ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА‘‘ ЕАД с предложена цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 78 250,00 (седемдесет и осем хиляди двеста и 

петдесет) лева без включен ДДС съответно 93 900 (деветдесет и три хиляди и 

деветстотин) лева с ДДС. Участникът е декларирал, че при изпълнението на 

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

извършваните работи от подизпълнителя при изпълнение на обществената поръчка ще 

бъде 25% от стойността на поръчката. 

На основание чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (отменен) настоящото решение да се 

изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му, като в същия ден да се 

публикува в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача/Процедури 

на адрес: www.statereserve.bg, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 

22б, ал. 3 от ЗОП (отменен). 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от 

уведомяването  пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ      /П/ 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 
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