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УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

Директор  

ТД ”Държавен резерв” 

Виолета Георгиева 

Дата: 13.05.2016 г. 

Вх. № 845/16.05.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

 

   Днес, 13.05.2016 г. в гр. Бургас, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП (отм.),  чл. 3 

ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.), чл. 101 г ал. 1 от ЗОП (отм.), във връзка с чл. 65 ал. 1, чл. 66, 

чл. 70 и чл. 71 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби 

на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед 

№ РД-10-259/19.09.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-10-260/19.09.2014 г. и Заповед 

№ РД-10-64/16.02.2016 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ и във връзка с провеждане на 

обществена поръчка по Глава 8 „а” от ЗОП, с предмет: “Измерване и контрол на 

съпротивлението на защитните заземителни уредби към ТД "Държавен резерв" 

гр. Бургас”,  

  На основание Заповед № РД-09-41/06.04.2016 г. на Директора на ТД „Държавен 

резерв” гр. Бургас, се събра и състави този протокол със задача да получи, разгледа и 

оцени с критерий – „най-ниска цена” оферти за участие в обществена поръчка, чрез 

публична покана, с предмет: “Измерване и контрол на съпротивлението на 

защитните заземителни уредби към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас”,  комисия в 

състав: 

Председател: 1. Румен Григоров Георгиев – Главен специалист в отдел ФДАПО 

в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас;  

Членове:    1.  Фани Мирославова Чобанова – Старши юрисконсулт в отдел 

ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас; 

2. Мария Стоянова Проданова-Стоева – Юрисконсулт в отдел 

ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас. 
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Поради използване на платен годишен отпуск на Председателя на комисията 

Иван Марков Костов - на длъжност Началник - отдел УСБКРЗ, разрешен със Заповед № 

ЧР-14-1-21/28.04.2016 г. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас и на 

Маргарита Николаева Скопчанова - на длъжност Старши счетоводител, в отдел 

ФДАПО – член на комисията, разрешен със Заповед № ЧР-14-1-23/03.05.2016 г. на 

Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, техните места се попълниха съответно 

от Румен Григоров Георгиев – Главен специалист в отдел ФДАПО в ТД „Държавен 

резерв” гр. Бургас – Заместник – председател на комисията и Мария Стоянова 

Проданова-Стоева – Юрисконсулт в отдел ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас 

–  резервен член.  

Комисията получи Списък на подадените оферти по образец Приложение № 6, 

съгласно чл. 36 ал. 2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, 

продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени 

със Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-10-260/19.09.2014 

г. и Заповед № РД-10-64/16.02.2016 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, ведно с 

получените 4 /четири/ броя оферти в деловодството на ТД „Държавен резерв” гр. 

Бургас, в срока на валидност на публичната покана, а именно: 

1. Оферта с вх. № 733/25.04.2016 г. в 09.30 ч. от „СТМ-СЛАЙ 2008” ЕООД”, гр. 

София;  

2. Оферта с вх. № 821/10.05.2016 г. в 10.00 ч. от „ЕНЛАБ” ЕООД, гр. Левски; 

3. Оферта с вх. № 831/12.05.2016 г. в 11.00 ч. от „КОНИ – Петър Петров” ЕООД, 

гр. Аксаково; 

4. Оферта с вх. № 833/12.05.2016 г. в 14.16 ч. от „ВАК” ЕООД, гр. Бургас. 

 

Всички оферти са получени преди изтичането на крайния срок за подаването им, 

в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 

Съгласно изискванията, в публичната покана, върху пликовете трябва да е 

изписана следната информация: предмет на поръчката, наименование на фирмата, 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

Документите, които не са подписани, опаковани и маркирани по реда 

посочен по-горе или намиращи се извън съответния плик за опаковане ще се 

считат за непредставени и няма да бъдат разгледани. 

В определения час за отваряне на офертите не присъстваха представители на 

дружествата – участници в обществената поръчка. Не присъстваха и представители на 

средствата за масово осведомяване. 
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Председателят и членовете на комисията попълниха декларации по чл. 35 ал. 1 т. 

2-4 от ЗОП (отм.), във връзка с чл. 101 г, ал. 2 от ЗОП (отм.) и пристъпиха към отваряне 

на 4 /четири/ броя оферти по реда на тяхното постъпване, като констатираха следното: 

1. „СТМ-СЛАЙ 2008” ЕООД”, гр. София; с вх. № 733/25.04.2016 г., получена в 

09.30 часа. 

Комисията установи, че участникът е предоставил всички изискуеми документи. 

  

2. „ЕНЛАБ” ЕООД, гр. Левски; с вх. № 821/10.05.2016 г., получена в 10.00 часа. 

Комисията установи, че участникът е предоставил всички изискуеми документи. 

 

3. „КОНИ – Петър Петров” ЕООД, гр. Аксаково; вх. № 831/12.05.2016 г., 

получена в 11.00 часа. 

Комисията установи, че участникът е предоставил всички изискуеми документи. 

 

4. „ВАК” ЕООД, гр. Бургас; вх. № 833/12.05.2016 г., получена в  14.16 ч. 

Комисията установи, че участникът не е подал документите, съгласно изискванията на 

публичната покана, а именно върху плика не е посочил предмета на поръчката. 

Комисията, счита, че не следва да разгледа подадената по този начин оферта и 

приложените към нея документи. 

 

1. „СТМ-СЛАЙ 2008” ЕООД”, гр. София 

представлявано от Славка Михайлова Костова 

с подадена оферта с вх.№ 733/25.04.2016 г. за “Измерване и контрол на съпротивлението на 

защитните заземителни уредби към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас”. 

В офертата си участникът е направил следното ценово предложение: 

- обща цена за изпълнение на поръчката – 1 775,40 лв. без ДДС /хиляда седемстотин 

седемдесет и пет лева и четиридесет стотинки/. 

 

2. „ЕНЛАБ” ЕООД, гр. Левски; 

Представлявано от Надя Стефанова Иванова 

с подадена оферта с вх. № 821/10.05.2016 г. за “Измерване и контрол на съпротивлението 

на защитните заземителни уредби към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас”. 

В офертата си участникът е направил следното ценово предложение: 
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- обща цена за изпълнение на поръчката – 2 668,70 лв. без ДДС /две хиляди шестстотин 

шестдесет и осем лева и седемдесет стотинки/. 

3. „КОНИ – Петър Петров” ЕООД, гр. Аксаково; 

Представлявано от Петър Желев Петров 

с подадена оферта с вх. № 831/12.05.2016 г. за “Измерване и контрол на съпротивлението 

на защитните заземителни уредби към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас”. 

В офертата си участникът е направил следното ценово предложение: 

- обща цена за изпълнение на поръчката – 2 794,15 лв. без ДДС /две хиляди седемстотин 

деветдесет и четири лева и петнадесет стотинки/. 

Комисията констатира, че най-ниската предложена цена, в лева, за изпълнение 

на обществената поръчка е 1 775,40 лв. без ДДС / хиляда седемстотин седемдесет и пет 

лева и четиридесет стотинки/, на „СТМ-СЛАЙ 2008” ЕООД”, гр. София. 

Във връзка с гореизложеното, комисията класира на първо място „СТМ-СЛАЙ 

2008” ЕООД”, гр. София, с предложена цена за изпълнение на поръчката, в размер на 

1 775,40 лв. без ДДС / хиляда седемстотин седемдесет и пет лева и четиридесет 

стотинки/. 

Комисията предлага на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас да 

сключи договор с предмет: “Измерване и контрол на съпротивлението на 

защитните заземителни уредби към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас”, с 

класирания на първо място участник „СТМ-СЛАЙ 2008” ЕООД”, гр. София. 

 

Съгласно  чл. 12 от проекта на договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители, в срок от 7 /седем/ дни от подписването на договора и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3 /три/ дневен срок. 

Съгласно чл. 6 от проекта на договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил 

договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към 

него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил 

на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.  

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се представи на 

Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 101 г ал. 4 от ЗОП (отм.) и чл. 59 ал. 3 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни 

резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-

259/19.09.2014 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-10-260/19.09.2014 г., 
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Заповед № РД-10-64/16.02.2016 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. След утвърждаването 

му, копие от протокола ще бъде изпратен на участниците, подали оферти в 

обществената поръчка и ще бъде изпратен в ДА ДРВВЗ гр. София за публикуването му 

в профила на купувача, при спазване на условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП(отм.). 

 

 

 

Председател: 1. Румен Григоров Георгиев........................................  /п/ 

   Членове:   1 Фани Мирославова Чобанова........................................................./п/ 

                           2. Мария Стоянова Проданова-Стоева........................................... /п/ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


