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Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 843 

 София, 09.02.2017г. 

 

за определяне на изпълнител на обществената поръчка 

 

На основание чл. 181, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), отразени резултати в утвърден Доклад от 09.02.2017г. с вх. № 841, ведно с 

Протокол № 1/02.11.2016г., Протокол № 2/11.01.2017г., Протокол № 3/20.01.2017г., 

Протокол № 4/31.01.2017г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-

92/01.11.2016г. и Заповед № РД-09-104/14.12.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ за 

провеждане на процедура - „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Ремонт на покриви на бази, собственост на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси“, открита с Решение № 

4619/03.10.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Възложител на обществената поръчка, по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 10 на ЗОП, е 

Станимир Димитров Пеев – Председател на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ). 

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка, съгласно определения в 

обявлението критерий за възлагане на поръчката - „oптимално съотношение 

качество/цена”, участникът „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, получил най – висока 

коплексна оценка (КО) в размер на 97 точки и предложил Общата цена за 

изпълнение на обществената поръчка в размер на 747 764,99 (седемстотин 

четиридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и 99 ст.) лева без 

включен ДДС, съответно 897 317,99 (осемстотин деветдесет и седем хиляди триста и 

седемнадесет лева и 99 ст.) лева с включен ДДС. 

III. Прогнозната стойност на поръчката е до 819 800 (осемстотин и деветнадесет 

хиляди и осемстотин ) лева без ДДС или 983 760 (деветстотин осемдесет и три хиляди 

седемстотин и шестдесет) лева с ДДС. 

IV. Одобрявам и утвърждавам изготвения от комисията Доклад от 09.02.2017г.с вх. № 

841, ведно с Протокол № 1/02.11.2016г., Протокол № 2/11.01.2017г., Протокол № 

3/20.01.2017г., Протокол № 4/31.01.2017г. - неразделна част от доклада, за работата на 

Комисията. 

V. Договорът за възлагане на обществената поръчка, с определения изпълнител, да се 

сключи съгласно клаузите на проекта на договора, като в него бъдат извършени 

съответните корекции при спазване на изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

 

 

 

 

 



 

 

VI.  На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в 3 (три) дневен срок от издаването му, копие на 

настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата, като съгласно чл. 24, 

ал. 1, т. 2 от ППЗОП в същия ден решението заедно с Доклада и протоколите на 

комисията (2-4) да се публикува  в електронната преписка на поръчката, в Профила на 

купувача/Процедури на следния интернет адрес: 

 http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveniporchki/proektno-reshenie-

dostavka-montazh-instalirane-i-vvezhdane-veksploatacziya-na-izmervat/. 

 

 VII. Съгласно чл. 197 от ЗОП, Решението може да бъде обжалвано пред Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК), в 10-дневен срок от получаването му. 

VIII. Отстранявам от участие в процедурата участниците КОНСОРЦИУМ „УНИ-

СТЕН“ и „ЕВРОСТРОЙ-03“ ООД на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква б от ЗОП, 

поради обстоятелството, че същите не са предоставили изискваща се информация, 

свързана с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор и не са доказали 

съответствието си с поставени от възложителя критерии за подбор, като подробни 

мотиви за това са изложени в Доклада по т. IV. 

 

 

 

 

 

 

 

…….… /П/ ……….. 

 

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ПЕЕВ 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 
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