
 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

 

I. Днес, 05.07.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 
на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 

102, в 14:00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-59/05.07.2017г. на Председателя на ДА 

ДРВВЗ, в състав: 
 

ЗАМЕСТВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аглая Минева – началник-отдел „Финансови дейности”, 

към Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" на мястото на 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 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. Таня Русева – глaвен 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. Кристина Харискова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – правоспособен 

юрист.  
 

се събра, за да разгледа и оцени офертите и да класира участниците по критерий „oптимално 
съотношение качество/цена” за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на 

противопожарен пръстен на територията на ПБ „Антон“ към  ТД „Държавен резерв“, гр. 

София”, чрез събиране на оферти с обява № 2669/06.06.2017г. 
 

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със състава 
на комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ, както и със списъка на постъпилите 
оферти. В определения срок – до 17:30 часа на 30.06.2017г. са получени 2 (две) оферти, както 
следва: 

1. Оферта с вх. № 2932/26.06.2017г. в 13:27 ч. от „СТИМЕКС“ ООД; 

2. Оферта с вх. № 3008/30.06.2017г. в 15:42 ч. от „Аквагруп Проект” ЕООД; 

 

В съответствие с изискването на чл. 51, ал. 8 и чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, всички членове на 
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за изискванията по чл. 51, ал. 8-13 от 
ППЗОП.  

На заседанието присъства г-жа Юлиана Милушева – упълномощен представител на 
участника „Аквагруп Проект” ЕООД. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 

отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване,  като констатира следното: 
 

1. Оферта с вх. № 2932/26.06.2017г. в 13:27 ч. от „СТИМЕКС“ ООД: 

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с надпис 
съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Председателят на комисията обяви съдържащoто се в офертата ценово предложение на 
участника, както следва: 



 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 173 947,08 лв. (сто 

седемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и осем стотинки) без ДДС. 

Единичните цени са посочени в количествено-стойностната сметка към ценовото предложение 
на участника. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият представител на „Аквагруп 

Проект” ЕООД – г-жа Милушева, подписаха ценовото и техническото предложение на 
участника. 

  

2. Оферта с вх. № 3008/30.06.2017г. в 15:42 ч. от „Аквагруп Проект” ЕООД:  

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с надпис 
съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Председателят на комисията обяви съдържащoто се в офертата ценово предложение на 
участника, както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 169 705,36 лв. (сто 

шестдесет и девет хиляди седемстотин и пет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС. 

Единичните цени на всички стоки, предмет на поръчката, са посочени в ценовото предложение 
на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение на 
участника.  

 

 След извършване на описаните действия и съгласно чл. 62, ал. 2 от Вътрешните правила 
за управление на  цикъла  на обществените поръчки и за продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-389/31.10.2016г. на 
Председателя на ДА ДРВВЗ (ВП), приключи  публичната част от заседанието на комисията.  

 

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка по същество на 
документите, съдържащи се в офертите на участниците, като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 2932/26.06.2017г. в 13:27 ч. от „СТИМЕКС“ ООД: 

 

Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 5 и декларацията по чл. 

54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6 са представени във формата, изискуема от закона и 

изхождат от управителя на дружеството.  

Съгласно представената декларация за не/използване на подизпълнител/и – Образец № 7, 

участникът ще използва като подизпълнители две дружества – „Бултест и Ко“ ООД с дял на 
участие 1% в изпълнението на предмета на поръчката за извършване на визуален контрол на 
заваръчни съединения, извършване на рентгенов контрол на заваръчни съединения, проверка на 

изолацията на тръба с искров дефектоскоп и „Тевекс“ ЕООД с дял на участие 6% в 
изпълнението на поръчката за управление на проекта и извършване на шеф-монтаж и надзор на 

заваръчни работи.  С офертата си участникът е представил, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, 

доказателства за поетите от подизпълнителите задължения - декларации за съгласие от 
подизпълнителите по Образец № 8.  

Предвид рзпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗОП и съобразно записаното в Обява № 

2669/06.06.2017г. за възлагане на настоящата обществена поръчка, при участие на 
подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване. 

Във връзка с горното, Комисията установи, че участникът не е представил следните 
документи, касаещи декларираните от него подизпълнители: 

- Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 5;  

- Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6;  

 



 

Предвид гореизложеното комисията на този етап не допуска участника “СТИМЕКС” 

ООД до разглеждане на Техническото му предложение по образеца на Приложение № 3.  

 

2. Оферта с вх. № 3008/30.06.2017г. в 15:42 ч. от „Аквагруп Проект” ЕООД:  

 

Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 5 и декларацията по чл. 

54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6 са представени във формата, изискуема от закона и 

изхождат от управителите на дружеството.  

Съгласно представената декларация за не/използване на подизпълнител/и – Образец № 7, 

участникът e декларирал, че няма да използва подизпълнители.  

С офертата си обаче, участникът е представил документ, отнасящ се за друго дружество – 

„НДТ“ ООД, а именно – сертификат за акредитация – орган за контрол от вид „А“, чиято 
дейност обхваща рентгенов контрол. Без извършването на тези дейности, участникът не би би 

могъл да извърши пълния обем дейности, възложени от Възложителя.  
Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, 

той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения, а на основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП, третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, относими към ангажирнето му, и за тях да не са 
налице основанията за отстраняване от процедурата.  

В тази връзка, участникът следва да представи за третото лице - „НДТ“ ООД: 

- документ/и, доказващи поетите от дружеството/третото лице задължения; 
- Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 5;  

- Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 6;  

 

На второ място, съобразно записаното в Обявата за настоящата обществена поръчка, 
участникът следва да разполага с определен минимален брой технически лица, участващи в 
изпълнението на поръчката, за което участникът е представил, съгласно изискванията на 
възложителя, списък на технически лица (образец № 10), които ще използва за извършване на 
строителството.  

Съгласно списъка, Отговорник по контрол на качеството за изпълнение на строителството 
ще бъде инж. Елисавета Георгиева Василева, притежаваща удостоверение № 534/12.02.2015г. за 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти, като дейностите, които ще извършва са организиране на 
подготовката за започване на строително-монтажните работи в съответствие с плана и графиците 
на обекта и непосредствено ръководене на изпълнението на СМР. 

В тази връзка и предвид възложените ѝ дейности по изпълнение предмета на 
обществената поръчка, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, участникът следва да представи: 

 - копие от удостоверение № 534/12.02.2015г. за контрол върху качеството на изпълнение 
на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти. 

 

Предвид гореизложеното комисията на този етап не допуска участника “Аквагруп 

Проект” ЕООД до разглеждане на Техническото му предложение по образеца на Приложение № 

3.  

 

С оглед на гореизложеното, Комисията реши: 

 - на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки  (ППЗОП), копие от настоящия Протокол да бъде изпратен до всички участници в 
обществената поръчка. 

-  на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да предостави на участниците “СТИМЕКС” ООД 

и „Аквагруп Проект“ ЕООД възможност, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 
настоящия протокол, да представят горецитираните документи. 

Съобразно горното Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на срока, в 
който участниците “СТИМЕКС” ООД и „Аквагруп Проект“ ЕООД, следва да представят 



 

допълнително изисканите документи. В случай че в указания срок, участник не представи 

документите, Комисията ще предложи същия за отстраняване от по-нататъшно участие в 
обществената поръчка. 

                                                         

Зам. Председател:             ………/П/.…….. 

                            / Аглая Минева / 
 

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

                            / Георги Йончев / 
 

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

                        / Таня Русева / 
 

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

                                           / Кристина Харискова / 
 

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

                                                                                                                  / Цветелина Андонова / 


