
 

 

П Р О Т О К О Л  № 5 

 

от заседание на комисия, назначена със Заповеди № РД-09-97/29.11.2016г., № РД-09-

109/27.12.2016г. и № РД-09-3/13.01.2017г., със задача да разгледа, оцени  и класира получените 

оферти за участие в процедура - „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 

измервателна система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано 

комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен 

при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“, открита с Решение № 5209/28.10.2016г. на Председателя 

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) 

 

      I. На 17.01.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на ДА 

ДРВВЗ, ет. 1, заседателна зала, в 11:00 ч., в публично заседание, се събра комисия в следния състав: 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров - началник отдел „Управление на собствеността” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

 и 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 1. Огнян Делев – началник отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни  и задължителни запаси” 

 2. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

 3. Цветелина Андонова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

 4. Цветелина Стефанова – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”- 

правоспособен юрист. 

 За да продължи своята работа с отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 

единствения подал оферта за участие и допуснат до този етап участник в процедурата. 

На заседанието не присъстваха представители на участника „СТИМЕКС” ООД, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия до този етап от 

процедурата участник „СТИМЕКС” ООД и констатира, че същият е предложил следните цени за 

изпълнение на поръчката: 

              1. Обща цена за изпълнение на поръчката – 338 949,74 (триста тридесет и осем хиляди 

деветстотин четиридесет и девет лева и 74 стотинки) лева без включен ДДС. 

         2. Приложения и тяхната стойност, която е включена в цената по т. 1: 

- Количествено-стойностна сметка (по окрупнени дейности и показатели) – 338 949,74 

лв./без ДДС; 

- Проектно решение – 19 440,00 лв./без ДДС; 

- Част Електро и АТП – 10 886,40 лв./без ДДС; 

- Доставка и монтаж на ИКУНК – 28 596,40 лв./без ДДС; 

- Доставка и монтаж на СКИД, ведно с пълното окомплектоване на системата (Тръби и 

механични части на измервателната система за течности, различни от вода и др. ) – 273 954,94 лв./без 

ДДС; 

- Строителна част фундамент и др. - 6072,00 лв./без ДДС. 

                Комисията установи, че представеното ценово предложение на участника е в рамките на 

финансовия ресурс и прогнозна стойност, които възложителят може да осигури. 

Съгласно представена от участника Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП 

(Образец на приложение № 10) от документацията за участие, същият се е позовал на клауза за 

конфиденциалност по отношение на информацията, съдържаща се в техническото и ценовото му 

предложение. В тази връзка следва да бъде уточнено, че съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците 

не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертата им, 

които подлежат на оценка. С оглед на горното комисията единодушно реши да не уважи искането на 



 

 

участника „СТИМЕКС” ООД за конфиденциалност по отношение на ценовото му предложение, тъй 

като съгласно заложеното в раздел V, буква Б, т.1 от Указанията за попълване на оферта и условия за 

участие: офертите, допуснати до последващо участие в процедурата, се оценяват и класират 

от комисията въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий за възлагане 

„Най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗОП.  

С горното публичната част на заседанието на комисията приключи. 

 

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание с детайлно разглеждане и проверка на 

ценовото предложение на допуснатия участник, при която установи, че то съответства на 

предварително обявените от възложителя условия и е изготвено в съответствие с неговите 

изисквания. 

            Комисията допуска участника „СТИМЕКС” ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

    III. Във връзка с гореизложеното и отразеното в Протоколи с №№ 1/30.11.2016г., 2/12.12.2016г., 

3/04.01.2017г., 4/12.01.2017г. и съобразно определения критерий за възлагане „Най-ниска цена” (чл. 

70, ал. 2, т. 1 от ЗОП) комисията единодушно реши: 

Класира на първо място офертата на „СТИМЕКС” ООД, предложил най-ниска цена за 

изпълнение на обществената поръчка в размер на 338 949,74 (триста тридесет и осем хиляди 

деветстотин четиридесет и девет лева и 74 стотинки) лева без включен ДДС, съответно 406 739,69 

(четиристотин и шест хиляди седемстотин тридесет и девет лева и 69 стотинки) лева с включен 

ДДС.              

 

  

17.01.2017г. 

Гр. София 

 

 

Председател:                                                                       Членове: 
                /П/                                                                                                                                                                                                                                         

/Любен Бояров/                                                                                                         /П/                                                                                

                                                                                                                               /Огнян Делев/   

                                                                                                                                 /П/                                                                                

                                                                                                                                /Милада  Георгиева /  

                                                                                                                                 /П/                                                                                

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/   

                                                                                                                           /П/                                                                                

/Цветелина Стефанова/ 

 

                            

                                                                                                                                                                               

           

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                      

   

 

                                                                                                           

             

 

 


