
Утвърждавам:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………../П/………..                                                                 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

ДОКЛАД 

 

 

 

за резултатите от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-43/22.05.2017г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, на която е възложено да разглежда, оцени и класира получените 

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

предмет: ,,Ремонт на резервоар № 102, находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР - гр. Бургас“, 

открита с Решение № 1142/19.04.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, съгласно определения в 

обявлението критерий за възлагане на поръчката - „oптимално съотношение качество/цена” 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ, 

 

I. На основание чл. 103, ал. 3, във връзка с чл. 181, ал. 5 от ЗОП комисия в състав:  

 

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

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

 

     ЗАМЕСТВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евдокия Педашенко – директор Дирекция „Финансово-

стопански дейности и управление на собствеността”  

и 

     ЧЛЕНОВЕ: 
1. Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

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

стопански дейности и управление на собствеността“;  

3. Цветелина Андонова – главен 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. 

 

изготви настоящият доклад, с който Ви представяме резултатите от дейността на комисията, като 

същите са подробно отразени в Доклад с вх. № 1142/23.06.2017г., ведно с Протокол № 

1/23.05.2017г., Протокол № 2/29.05.2017г., Протокол № 3/12.06.2017г. и Протокол № 

4/16.06.2017г от работата на Комисията, както следва: 

 

II. В деня на отварянето на офертите – 23.05.2017г. от 11:00 часа, председателят на комисията 

получи от деловодството на ДА ДРВВЗ, списък с получената една оферта за участие с вх. № 

2437/19.05.2017г. от „КЗУ ЗЛМК” ЕООД. 

 

Поради отсъствие по обективни причини на г-жа Милада Георгиева, същата беше 

заместена от г-жа Ива Захариева – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

резервен член на комисията, определен с горепосочената заповед. 

На заседанието не присъстваха представители на участника, подал оферта, нито представители 

на средствата за масово осведомяване. 
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По време на публичното заседание комисията извърши действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП. 

Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, като установи следното: 

Участникът „КЗУ ЗЛМК” ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и надписана съгласно 

изискванията на възложителя. След отварянето на опаковката председателят на Комисията 

оповести нейното съдържание, като констатира, че офертата на участника съдържа документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“.          

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

След извършване на гореописаните действия публичното заседание на комисията приключи. 

  

III. В закрито заседание от 29.05.2017г. в присъствието на г-жа Милада Георгиева, която след 

запознаване със списъка на получените оферти за участие в процедурата попълни декларация за 

съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 51, 

ал. 13 от ППЗОП, с датата на заседанието, комисията извърши проверка на представените от 

участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи липси, непълноти и 

несъответствие на информацията по отношение на представения от участника  „КЗУ ЗЛМК” 

ЕООД ЕЕДОП както следва: 

1. в част II „Информация за икономическия оператор “, буква А: „Информация за 

икономическия оператор“ от ЕЕДОП – участникът е посочил под каква правно-организационна 

форма осъществява своята дейност, а именно еднолично дружество с ограничена отговорност 

(ЕООД). Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП относно 

личното състояние на участника се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете 

на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи. В тази връзка и на основание чл. 40, ал. 2, т. 3 

от ППЗОП и 147, ал. 1 от Търговския закон,  представения от участника ЕЕДОП следва да бъде 

подписан от следните групи лица:  

1) представляващия „КЗУ ЗЛМК” ЕООД – Петър Трифонов; 

2) всички физически лица – представителите и членовете на Съвета на директорите на 

„Контролно-заваръчни устройства“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала 

на „КЗУ ЗЛМК” ЕООД – Антони Антонов, Райчин Антонов и Атанас Голомеев.  

В случай че е налице различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или някое от горецитираните лица. 

2. в част IV: Критерии за подбор, буква Б „ Икономическо и финансово състояние“  от ЕЕДОП  
–  в несъответствие с изискването на Възложителя, участникът е декларирал конкретен  годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от поръчката за последните три приключили финансови години (2014г., 2015г. 

и 2016г.). Съгласно документацията за участие, участникът следва да декларира реализиран общ оборот, 

включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три 

приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е 

започнал дейността си, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малък от 1 420 000 

(един милион четиристотин и двадесет хиляди) лева. 
3. в част IV: „Критерии за подбор“,, буква В: „ Технически и професионални 

способности“, т. 6 от ЕЕДОП  – участникът (икономическият оператор) не е декларирал какъв 

общ стаж по специалността и специфичен професионален опит в брой години притежава 

посоченият ръководител на екип – Петър Табаков. Съгласно раздел V, буква Б „Критерии за 

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

на обекта, следва да има образователно-квалификационна степен магистър, професионална 

квалификация строителен инженер или еквивалент или строителен техник със специалност 

„Строителство и архитектура“ или еквивалентна; с общ професионален опит –  минимум 5 

години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един 

проект за строителство като „Ръководител на обект”. 
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4. в част IV: „Критерии за подбор“, ,,буква В: „ Технически и професионални 

способности“, т. 6 от ЕЕДОП – участникът (икономическият оператор) не е декларирал какъв 

професионален опит в брой години притежават посочените пясъкоструйчици – Валери Иванов и 

Цветелин Цветанов. Съгласно раздел V, буква Б „Критерии за подбор“, т.3.3 от Условията за 

участие и Указания за подготовка на офертите, пясъкоструйчиците трябва да притежават 

професионален опит от минимум 3 години, придобит от работа по аналогични/сходни проекти. 

5. в част IV: „Критерии за подбор“, буква Г : „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП участникът не е декларирал 

сертификатите за осигуряване на качеството и за екологично управление, които притежава в 

съответствие с изискванията на възложителя. Съгласно раздел V, буква Б „Критерии за 

подбор“, т.3.2 от Условията за участие и Указания за подготовка на офертите, участникът 

следва да притежава следните валидни сертификати: 

– Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 

или еквивалентен, с обхват строително-ремонтните и монтажни работи обект на настоящата 

поръчка. 

– Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 

14001:2015  или еквивалентен,  с обхват строително-ремонтните и монтажни работи обект на 

настоящата поръчка . 

– Сертификат за внедрена система за качество при заваряване чрез стопяване на метални 

материали EN ISO 3834-2: 2006 или еквивалентен, с обхват строително-ремонтните  и монтажни 

работи обект на настоящата поръчка . 

– Сертификат EN ISO 1090-1:2009+А1:2012 за изпълнение на стоманени конструкции и 

конструкции от алуминиеви сплави или еквивалент; 

            На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията 

изпрати Протокол № 1 и 2 с писмо с изх. № 2437/05.06.2017г. до участника, като изиска в срок 

до 5 (пет) работни дни да бъдат отстранени допуснатите липси, непълноти и несъответствие на 

информацията по отношение на представения ЕЕДОП, като участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който коригирано попълнената информация от първоначално представения с офертата 

ЕЕДОП се запазва и същевременно се нанася новоизисканата информация и допълнителни 

документи, както следва: 

1. За да бъде изпълнено изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП новопредставения ЕЕДОП следва да бъде разписан от лицата по т. 

1 от Протокол № 2, а именно - Петър Трифонов - в качеството му на представляващ „КЗУ 

ЗЛМК” ЕООД, Антони Антонов, Райчин Антонов и Атанас Голомеев - в качеството им на 

представители и членове на Съвета на директорите на „Контролно-заваръчни устройства“ АД;       

2. Да посочи публичен регистър, от които може да бъде направена справка за реализирания 

от дружеството общ оборот за последните три приключили финансови години, или да докаже 

съответствието си с този финансов критерий, като представи доказателство под формата на отчет 

за приходите и разходите, или друг документ, удостоверяващ декларирания оборот. 

3. Да декларира съответствието си с поставения от възложителя критерий в раздел V, буква Б 

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

като опише какъв общ стаж по специалността и специфичен професионален опит в брой години 

притежава посочения от него ръководител на екип – Петър Табаков, както и да посочи участието 

му в минимум един проект за строителство като „Ръководител на обект”. 

4. Да декларира съответствието си с поставения от възложителя критерий в раздел V, буква Б 

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

като пише какъв професионален опит в брой години притежават посочените от него 

пясъкоструйчици – Валери Иванов и Цветелин Цветанов.  

5. Да декларира съответствието си с поставения от възложителя критерий в раздел V, буква Б 

„Критерии за подбор“, т.3.2 от Условията за участие и Указания за подготовка на офертите, 

като посочи сертификатите, които притежава, съгласно изискванията на възложителя във връзка 

с изпълнението на поръчката, и приложи заверени копия на същите.  
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        IV. В закрито заседание от 12.06.2017г.  комисията продължи своята работа в непроменен 

състав с разглеждане на допълнително представените документи, изискани с Протокол № 2 от 

29.05.2017г., относно съответствието на участника „КЗУ ЗЛМК” ЕООД с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, като установи, следното: 

            С писмо № 2437/09.06.2017г. от „КЗУ ЗЛМК” ЕООД в законоустановения срок, съгласно 

чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), са 

представили нов коригиран ЕЕДОП, в който са отстранени допуснатите липси, непълноти и 

несъответствие на информацията в първоначално представения с офертата на участника ЕЕДОП 

и заверени копия на следните документи, както следва: 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 

9001:2015; 
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 

14001:2015; 
- Сертификат за внедрена система за качество при заваряване чрез стопяване на метални 

материали EN ISO 3834-2: 2006; 

- Сертификат EN ISO 1090-1:2009+А1:2012 за изпълнение на стоманени конструкции и 

конструкции от алуминиеви сплави; 

- Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за 

строежи от I-ва група, от първа до трета категория; 

- Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за 

строежи от III-та група, от първа до трета категория; 

- Застраховка  за „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171 от ЗУТ; 

- Референции за изпълнени дейности с предмет и обем, идентичен или сходни с предмета 

на поръчката (строителство) – 5 (пет) броя; 

- Отчети за приходи и разходи на „КЗУ ЗЛМК” ЕООД за 2014, 2015 и 2016г.   

 

Комисията разгледа по същество новият ЕЕДОП и допълнително представените документи, за 

които установи, че са в съответствие с поставените изисквания. 

Предвид горното, комисията реши: допуска до етап разглеждане на техническото предложение 

участника „КЗУ ЗЛМК” ЕООД. 

Комисията извърши детайлно разглеждане и оценяване на техническото предложение на 

допуснатия участник, като констатира, че са представени всички изискуеми документи в 

Приложение № 3 (Предложение за изпълнение на поръчката) от документацията за участие и че 

същото отговаря на условията на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника „КЗУ ЗЛМК” ЕООД по 

Показател П1: ,,Технологична последователност на строителните процеси“, както следва:  

Техническото предложение на участника е пълно и подробно относно описание на видовете 

дейности и тяхната последователност за изпълнение, организация и подход на изпълнение. 

Налице е линеен график на дейностите, в който са посочени заетата работна ръка при изпълнение 

на строителството, строителна техника и механизация.  

Участникът е описал подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените от 

него дейности в зависимост от представения технологичен подход, за постигане на целите на 

поръчката. Обхванати са всички дейности необходими за изпълнение на предмета на поръчката, 

отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на ремонтните 

работи, както и всички други дейности, необходими за постигане на целите на договора. 

 Налице е описание на видовете работи и тяхната последователност на изпълнение. Програмата 

на участника отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, 

на действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти. 

  Във връзка с изложените мотиви Комисията оценява единодушно офертата на участника, 

по показател П1, със 100 (сто) точки. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) комисията приключи работата си в настоящото заседание, като обяви датата, часа и 

мястото на отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатия участник чрез 

съобщение в Профила на Купувача, публикувано в преписката на обществената поръчка най-
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малко 2 (два) работни дни преди определената дата на самото отваряне.     

 

         V. На 16.06.2017г. в публично заседание, на което не присъстваха представители на 

участника, подал оферта, нито представители на средствата за масово осведомяване, комисията в 

непроменен обяви получената от участника оценка по Показател П1: ,,Технологична 

последователност на строителните процеси“ – 100 точки. След това председателят на 

комисията пристъпи към отварянето на ценовата оферта на допуснатия участник и констатира, че 

същият е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 698 779,05 (шестстотин 

деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 5 стотинки) лева без включен 

ДДС, съответно 838 534,86 (осемстотин тридесет и осем хиляди петстотин тридесет и четири  лева 

и 86 стотинки) лева с включен ДДС.        

С това приключи публичната част от заседанието, като 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, в резултат на което реши: допуска 

участника „КЗУ ЗЛМК” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

Съгласно ценовото предложение на участника „КЗУ ЗЛМК” ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 698 779,05 без ДДС, и заложеното в методиката по 

показател П2 (П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)), офертата на участника получава 100 

точки.  

            На база получените резултати по отделните показатели: 

Показател „Технологична последователност на строителните процеси“” П1 – 100 точки и 

            Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” П 2 - 100 точки  

Комисията формира обща комплексна оценка (КО = П 1х 40 % + П 2х 60 %) за офертата на 

участника - на  100 точки.  

 

Във връзка с гореизложеното и отразеното в Протокол № 1/23.05.2017г., Протокол № 

2/29.05.2017г., Протокол № 3/12.06.2017г. и Протокол № 4/16.06.2017г., и съобразно определения 

критерий за възлагане „oптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП) 

комисията единодушно реши: 

Класира на първо място офертата на „КЗУ ЗЛМК” ЕООД, получила комплексна оценка 100 

точки и предлага на възложителя - Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” да определи същия за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

,,Ремонт на резервоар № 102, находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР - гр. Бургас“. 
 

На основание чл. 181, ал. 5 във връзка с чл. 106 от ЗОП представяме за утвърждаване 

настоящия доклад ведно с Протокол № 1/23.05.2017г., Протокол № 2/29.05.2017г., Протокол № 

3/12.06.2017г. и Протокол № 4/16.06.2017г., – неразделна част от него, както и цялата 

документация, събрана в хода на процедурата. 

В изпълнение на чл. 44, ал. 2 от ВП, приложено Ви представяме за подпис проект на Решение за 

определяне на изпълнител, а също така и писмо до участника в процедурата. 

Дата на съставяне на настоящия доклад: 19.06.2017г. 

 

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

/Любен Бояров/                                                                                                                     ……../П/……                                                                                      

                                                                                                                                            /Георги Йончев / 

                                                                                                                                           ………/П/……...                                                                                                                 

                                                                                                                               /Милада Георгиева / 

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

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/   

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

          /Цветелина Стефанова/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


