
 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

 

от закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-43/22.05.2017г. 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 резервоар № 102, находящ се в ПБ 

Сливен към ТД ДР - гр. Бургас“ 

 

I. На 12.06.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 

на ДА ДРВВЗ, ет. 1, стая 108, в 11:30 ч. 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. 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 – 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. 

 В закрито заседание Комисията продължи своята работа по 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. 

II. В закритото заседание комисията продължи своята работа с 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. 

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

поръчки (ППЗОП) комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на 

ценовото предложение на допуснатия участник чрез съобщение в Профила на Купувача, което 

ще бъде публикувано в преписката на обществената поръчка най-малко 2 (два) работни дни 

преди определената дата на самото отваряне. 

  
 

Председател: ……/П/…………..                                                                                 
                                                                                                                           / Любен Бояров /   

 

 

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

                                                                                                                                 /Георги Йончев / 

 

                                                                                                                                          

………/П…………..                                                                                 

                                                                                                                                /Милада Георгиева / 

 

                                                                                                                               ………/П/………                                             

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/   

                          

                                                                                                                            ………/П/……….. 

          /Цветелина Стефанова/ 

                                                                                                                  

 

 

 


