
 

                                                                                                                

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-92/01.11.2016г. и Заповед № РД-

09-104/14.12.2016г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси” (ДА ДРВВЗ), със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в „публично 

състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви на бази, 

собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

 

I. На 11.01.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 108, в 

11.00 ч. 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. Николай Драгиев – началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – правоспособен 

юрист; 

2. Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

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

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;  

            4. Мария Христова – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

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

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

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

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

 

 В закритото заседание комисията продължи своята работа по разглеждане на 

допълнително представените документи, изискани с Протокол № 1 от 02.11.2016г., относно 

съответствието на участниците КОНСОРЦИУМ „УНИ-СТЕН“, „ЕВРОСТРОЙ-03“ ООД, 

„ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор. След анализ на допълнително представените 

документи комисията констатира, следното: 

 

             1. Участникът КОНСОРЦИУМ „УНИ-СТЕН“, с препоръчана пратка с наш вх. № 

5373/15.12.2016г в определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 

Протокол № 1, изпратен с придружително писмо наш изх. № 5373/06.12.2016г., е представил 3 

(три) броя ЕЕДОП - от гражданско дружество КОНСОРЦИУМ „УНИ-СТЕН“ и от страните по 
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учредителния договор на същото - „Стен бай“ ООД и „Унипул Варна“ ЕООД. В съответствие с 

изисканото от комисията с Протокол № 1, участникът е следвало: 

1.1. да отстрани допуснатата непълнота в представения ЕЕДОП в част II, буква Г: 

„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

ползва“, като отговори дали възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката. 

Видно от допълнително представения ЕЕДОП на гражданско дружество КОНСОРЦИУМ 

„УНИ-СТЕН“ тази непълнота е отстранена, като ясно и недвусмислено участникът е отговорил, 

че „не възнамерява да възлага на трети страни изпълнението на част от поръчката.“ 

1.2. да декларира съответствието си с поставения от възложителя критерий за 

подбор в раздел II, буква Б „Критерии за подбор“, т.3.3 от Условията за участие и Указания 

за подготовка на офертите, като посочи изчерпателно в брой години какъв общ и специфичен 

професионален опит притежават ръководителите на петте броя екипи. 

Видно от допълнително представените ЕЕДОП от гражданско дружество Консорциум „УНИ-

СТЕН“, „Стен бай“ ООД и „Унипул Варна“ ЕООД тази липса на информация не е отстранена, 

тъй като участникът е посочил специфичен професионални опит само на 1 (един) от петте 

ръководители на обект - Алекси Георгиев Алексиев – средно специално „Строителство и 

архитектура“, трета професионална степен на образование, строителство и 

архитектура/строителен техник, професионален опит като „Ръководител на обект“ - 6 години, 

като за останалите четирима посочени от участника ръководители на обект не е представена 

информация както за общия, така и за специфичния им професионален опит. 

С оглед на горното комисията единодушно реши: не приема, че участникът 

КОНСОРЦИУМ „УНИ-СТЕН“ е доказал съответствието си с поставения от възложителя 

критерии в раздел II, буква Б „Критерии за подбор“, т.3.3 от Условията за участие и Указания за 

подготовка на офертите, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване изпълнението на критериите за подбор, поради което предлага КОНСОРЦИУМ 

„УНИ-СТЕН“ да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 54, 

ал. 1, т. 5, буква б от ЗОП. 

 

2. Съгласно Протокол № 1, изпратен с придружително писмо наш изх. № 

5379/06.12.2016г, участникът „ЕВРОСТРОЙ-03“ ООД в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на същия е следвало: 

2.1. да отстрани допуснатото несъответствие с критериите за подбор в раздел II, 

буква Б, т. 1.1 от Условията за участие и Указания за подготовка на офертите, като 

декларира, че отговаря на изискването участникът да е вписан в ЦПРС за изпълнението на 

строежи от I-ва група, III – V-та категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, от ЗУТ; 

2.2. да посочи третите лица, на които възнамерява да възложи изпълнението на част от 

поръчката, критериите за подбор, за които ще използва техния капацитет, както и да 

декларира тяхното съответствие с изискванията за лично състояние и съответните критерии 

за подбор. 

2.3. да посочи публичен регистър, от които може да бъде направена справка за декларираните  

обороти или да докаже съответствието си с този финансов критерий, като представи доказателство 

под формата на отчет за приходите и разходите си за последните три приключили финансови години или 

друг документ, удостоверяващ декларираните обороти. 

2.4. да декларира съответствието си с поставения от възложителя критерий за подбор 

в раздел II, буква Б „Критерии за подбор“, т.3.3 от Условията за участие и Указания за 
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подготовка на офертите, като посочи изчерпателно в брой години какъв общ и специфичен 

опит притежават ръководителите на петте броя екипи.  

2.5. да декларира, че дейностите на Ръководител на обект и Отговорник по контрола  на 

качеството ще бъдат изпълнявани от различни лица и за двете длъжности. 

           2.6. да посочи лицето/лицата, които ще изпълняват дейността на Координатор по 

безопасност и здраве в строителството. 

Въпреки направените от служителите на куриерската фирма, обслужваща ДА ДРВВЗ, 

опити  придружителното писмо да бъде връчено на участника „ЕВРОСТРОЙ-03“ ООД на адреса, 

посочен върху опаковката с офертата му, същото е върнато от куриерската служба, поради 

обстоятелството, че при посещенията на куриерите на посочения адрес не е имало представител 

дружеството, който да получи пратката.  

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, със съобщение, публикувано на 

15.12.2017г. в електронната преписка на горецитираната обществена поръчка в Профила на 

купувача, участникът „ЕВРОСТРОЙ-03“ ООД е уведомен, че ако в срок до 17:30 часа на 

22.12.2016г. не представи изисканите с Протокол № 1 документи, удостоверяващи съответствието 

с критериите за подбор, ще бъде предложен от Комисията за отстраняване от по-нататъшно 

участие в процедурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква б от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В рамките на предоставения срок 

участникът „ЕВРОСТРОЙ-03“ ООД не е представил  изисканите му документи, с които да 

докаже своето съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор, поради което 

комисията единодушно реши: предлага  „ЕВРОСТРОЙ-03“ ООД да бъде отстранен от по-

нататъшно участие в процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква б от ЗОП. 

           3. Участникът „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с препоръчана пратка с наш вх. № 

5384/13.12.2016г. в определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

Протокол № 1, изпратен с придружително писмо наш изх. №  5384/06.12.2016г., е представил 1 

(един) брой ЕЕДОП. Съгласно изисканото с Протокол № 1, участникът е следвало: 

      3.1. да отстрани допуснатата непълнота на информацията, като декларира 

съответствието си с поставения от възложителя критерий за подбор в раздел II, буква Б 

„Критерии за подбор“, т.3.3 от Условията за участие и Указания за подготовка на офертите, 

като посочи изчерпателно в брой години какъв общ и специфичен професионален опит 

притежават ръководителите на петте броя екипи.  

     В допълнително представения ЕЕДОП на „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подробно е 

описан общият и специфичният професионален опит на ръководителите на петте броя екипи, 

както следва: 

     3.1.1. Петър Христов Петков-технически ръководител, магистър, инженер; професионален 

опит – 16 години; специфичен професионален опит- 12 години, участие като „Ръководител на 

обект“ -21 проекта; 

     3.1.2. Вячеслав Иванович Бердюк – технически ръководител- магистър-строителен 

инженер, професионален опит- 6 години; специфичен професионален опит- 6 години, участие 

като „Ръководител на обект“ – 8 проекта; 

      3.1.3. Светлин Иванов Харизанов - технически ръководител- строителен техник; 

професионален опит-20 години; специфичен професионален опит – 10 години, участие като 

„Ръководител на обект“ – 14 проекта; 
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      3.1.4. Георги Рашев Лечев - технически ръководител- строителен техник, професионален 

опит  - 30 години; специфичен професионален опит – 8 години; участие като „Ръководител на 

обект“ – 11 проекта; 

      3.1.5. Стефан Росенов Стоянов – технически ръководител – строителен техник, 

професионален опит – 8 години; специфичен професионален опит – 8 години; участие като 

„Ръководител на обект“ – 7 проекта; 

    С оглед на горното и след направен анализ на допълнително представения единен  

европейски документ за обществени поръчки е видно, че участникът „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, поради което комисията 

единодушно реши:  допуска участника „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

          4. Участникът „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД с писмо наш вх. № 5386/08.12.2016г. в 

определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол № 1, изпратен 

с придружително писмо наш изх. № 5386/06.12.2016г., в съответствие с изискването на 

комисията да декларира съответствието си с заложения от възложителя критерий за подбор в  

раздел II, буква Б, т. 3.2.3 от Условията за участие и Указания за подготовка на офертите, е 

представил заверено копие на Сертификат за внедрена система за управление на безопасни и 

здравословни условия на труд OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety 

Management System). Видно от представения сертификат е, че „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ 

ЕООД разполага със система за управление на безопасни и здравословни условия на труд 

OHSAS 18001:2007, поради което комисията приема, че участникът е доказал съответствието си 

със заложения от възложителя критерий за подбор в раздел II, буква Б, т. 3.2.3 от Условията за 

участие и Указания за подготовка на офертите. Във връзка с горното комисията единодушно 

реши: допуска „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

II. Комисията ще продължи  своята работа на следващото си заседание. 

 

  Дата на съставяне на настоящия протокол: 12.01.2017г. 

                                                                                 

  Председател:     …….… /П/ ………..                                                      Членове: 

      

             /Любен Бояров /                                                                                                                                    

                                                                                 …….… /П/ ………..                                                             

                                                                                                         / Николай Драгиев/  

                                                                                                                                    …….… /П/ ………..                                                                                       

                                                                                / Георги Йончев /                                                                                                                                                                                                                                                                

…….… /П/ ………..      

           / Милада Георгиева / 

                                                   …….… /П/ ………..                                                                                                                                     

                                   /Мария Христова /    

                                                                                                                        …….… /П/ ………..                                                                                       

                                                                                                                   /Цветелина Андонова/ 

                                                                                                                        …….… /П/ ………..                                                                                  

                                                                                                                /Цветелина Стефанова / 

 


