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УТВЪРЖДАВАМ: 

НИКОЛА КОСТАДИНОВ 

Директор на ТД  „Държавен резерв” 

гр.В.Търново 

 

Дата:   29.06.2017 г. 

 

    

О Б О Б Щ Е Н  П Р О Т О К О Л 
 

        Днес 26.06.2017 година, в административната сграда на ТД „Държавен резерв” 

гр.В.Търново с адрес: ул. „Христо Ботев” № 86 в 13:00 часа, стая № 401 на основание чл.103, 

ал.1 от ЗОП и чл.74 от „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените 

поръчки и за продажби на държавни резерви и военновременни запаси и запаси по ЗЗНН” и 

комисия в състав по Заповед  № РД-10-150/26.06.2017 г. на Директора на ТД  „ДР” гр. В. 

Търново се събра и състави този протокол. 

 

I.  Комисията е със задача да получи, разгледа и оцени с критерий - „оптимално 

съотношение качество/цена” ценови оферти за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и 

проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв” 

гр.В.Търново за срок от 1 (една) година”. 

 

Председателят на комисията откри заседанието като запозна комисията със списъка 

на постъпилите оферти. В определения срок – до 17:30 часа на 16.06.2017г. са получени 2 

(две) оферти и няма други постъпили оферти в удължения срок на основание чл.188, ал.2 от 

ЗОП до 17:30 часа на 23.06.2017г., същите са както следва: 

1. Оферта с вх. № 1/16.06.2017г. от „Респромкомплект“ АД, подадена в 11:59 ч. 

2. Оферта с вх. № 2/16.06.2017г. от „РВЦ“ ООД, подадена в 12:22 ч. 

 

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 не присъстваха представители на участниците. 

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. № 1/16.06.2017г. от „Респромкомплект“ АД 

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 съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на  319,00 лева (триста и 

деветнадесет лв.) без ДДС за обща месечна абонаментна такса за извънгаранционна 

поддръжка на ПИС и 59,00 лева (петдесет и девет лв.) без ДДС за обща такса за проверка и 

техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове /ВПК/. Единичните цени на всички 

услуги, предмет на поръчката, са посочени в ценовото предложение на участника. 

 

2. Оферта с вх. № 2/16.06.2017г. от „РВЦ“ 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 съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 260,00 лв.(двеста и 

шестдесет лева) без ДДС за обща месечна абонаментна такса за извънгаранционна 
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поддръжка на ПИС и 127,60 лева (сто двадесет и седем лева и шестдесет ст.) без ДДС за 

обща такса за проверка и техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове /ВПК/. 

Единичните цени на всички услуги, предмет на поръчката, са посочени в ценовото 

предложение на участника. 

     

II.Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка по същество на 

документите, съдържащи се в офертата на участника, като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх.№1/16.06.2017г. от „Респромкомплект“ АД - Участникът  отговаря на 

изискванията за лично състояние и критерии за подбор – представени са всички изискуеми 

документи съгласно ЗОП, ППЗОП, обявата за събиране на оферти, техническата 

спецификация и образците на документи към обявата. Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 

и т. 7 от ЗОП – Приложение № 5 и декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Приложение 

№ 6 са представени във формата, изискуема от закона и изхождат от представителя на 

дружеството, а декларацията по Приложение №5 е представена и от всички членове на 

съвета на директорите. Офертата съдържа декларация по Приложение №7. Участникът е 

представил заверено копие на актуално разрешение от ГД ПБЗН при МВР за дейността по 

сервизно обслужване на противопожарни уреди, издадено по реда на чл.129, ал.2, т.5 от 

ЗМВР във връзка с чл.3, т.5 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014г. Представени са Списък на 

персонала, състоящи се от 12 квалифицирани служители в дружеството, които ще извършват 

дейностите предмет на поръчката, ведно със заверени копия от дипломи, актуални 

удостоверения за завършен курс за обучение; Списък на сервизните бази, техническото 

оборудване и траспортните средства собственост на дружеството, както и Списък с доставни 

цени на основни резервни части за ПИС с включени характеристики. Представените 

документи като доказателства за критериите за подбор са валидни към датата на подаване на 

офертата и са с обхват съгласно предмета на поръчката. Съгласно гореизложеното комисията 

допуска участника „Респромкомплект“ АД до разглеждане на техническото му предложение. 

 

2. Оферта с вх.№2/16.06.2017г. от „РВЦ“ ООД - Участникът  отговаря на изискванията 

за лично състояние и критерии за подбор – представени са всички изискуеми документи 

съгласно ЗОП, ППЗОП, обявата за събиране на оферти, техническата спецификация и 

образците на документи към обявата. Декларацията по чл. 54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП – 

Приложение № 5 и декларацията по чл. 54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 – Приложение № 6 са 

представени във формата, изискуема от закона и изхождат от представителя на дружеството. 

Офертата съдържа декларация по Приложение №7. Участникът е представил заверени копия 

на актуални разрешения от ГД ПБЗН при МВР за дейността по сервизно обслужване на 

противопожарни уреди, издадени по реда на чл.129, ал.2, т.1, т.4 и т.5 от ЗМВР във връзка с 

чл.3, т.3, т.4 и т.5 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014г. Приложени са документ с описание 

на организацията и стратегията за изпълнение на поръчката, план-график за изпълнение, 

списък на персонала, състоящ се от 3 –ма служителя; списък на доставни цени на основни 

резервни части списък на налични МПС-та; сертификат ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 

сертификат ОНSАS 18001:2007; заверени копия  от дипломи и удостоверения за завършен 

курс за обучение. Представените документи като доказателства за критериите за подбор са 

валидни към датата на подаване на офертата и са с обхват съгласно предмета на поръчката. 

Съгласно гореизложеното комисията допуска участника „РВЦ“ ООД до разглеждане на 

техническото му предложение. 

 

III.Комисията продължи своята работа като разгледа техническите предложения на 

участниците, за които се установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. При разглеждането на техническите предложения, комисията извърши  

 съпоставка между получените две оферти и проверка за съответствието им с предварително 

обявените от възложителя условия за изпълнение на поръчката, като констатира следното: 

 



3 

 

1. Оферта с вх.№1/16.06.2017г. от „Респромкомплект“ АД - Участникът 

„Респромкомплект“ АД е представил Техническо предложение по Приложение №3, 

подписано от представителя на дружеството, в съответствие с изискванията на възложителя. 

След извършената проверка комисията установи, че техническото предложение на участника 

е коректно попълнено, като съдържащото се предложение е в пълно съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката.  

Към офертата са приложени Списък на 9 броя сервизни бази, Техническото 

оборудване, Траспортните средства собственост на дружеството и Списък на служители с 

предоставени на 12 служителя документи, удостоверяващи образование и професионални 

квалификации. Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими 

за изпълнение на поръчката. Дейностите са представени по начин, от който е видно 

познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите, като 

предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и 

контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и 

задачите по реализиране предмета на поръчката. 

- Участникът е запознат с организацията на работата в етапа на реализация предмета 

на поръчката, която възнамерява да създаде. 

- Участникът познава цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на 

задачите, необходими за изпълнение на поръчката. 

- Участникът е декларирал, че разполага с достатъчно персонал да реализира в 

максимална степен качествено и в срок предмета на поръчката. 

- Участникът е декларирал, че разполага с 9 броя сервизни бази, с които 

удостоверява, че има възможността да покрие в максимална степен териториалния обхват по 

предмета на поръчката за всички посочени в техническата спецификация складови бази и 

аднимистративната сграда на ТД „ДР“ гр.В.Търново. Сервизните бази са гаранция, че 

участникът ще има възможност да реагира в по-кратки срокове за изпълнение на предмета на 

поръчката. 

- Участникът е декларирал, че дружеството разполага с достатъчен брой автомобили, 

за да изпълни в пълен обем предмета на поръчката. 

- Участникът е декларирал, че разполага с 25 служителя, от които 7 инженери и 6 със 

средно образование техници с предоставени на 12 служителя документи за образование и 

професионални квалификации, което удостоверява, че при възникване на повече аварии в 

един и същи ден биха могли да реагират и да сформират няколко екипа за работа, което 

гарантира по ефективното изпълнение на поръчката в максимална степен. 

- Участникът е декларирал по-кратки срокове за време за реакция както и за 

отстраняване на проблем след сигнал от Възложителя за разлика от другият кандидат „РВЦ“ 

ООД. Комисията счита, че времето за реакция е реално посочено с оглед на сервизните бази, 

с които разплага, но посочения срок за отстраняване на възникнали повреди е доста кратък.  

- Участникът „Респромкомплект“ АД е декларирал и техническо оборудане, с което 

разполага за изпълнението на поръчката за разлика от другия кандидат„РВЦ“ ООД. 

- Участникът „Респромкомплект“ АД е декларирал и минимум 12 месеца 

гаранционен срок, но не по-малък от предоставения от производителя гаранционен срок при 

ремонт и доставка на противопожарни съоръжения, резервни части, материали и/или 

консумативи. 

  С оглед на изложеното Комисията прецени, че предложените методи и начини на 

управление на процесите от участника се покрива от ресурсна осигуреност и биха довели до 

качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, приложеното 

описание на начина на извършване на дейностите по предмета ще гарантират резултатите, 

същото е добре обосновано и предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще 

гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. Участникът 

познава цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите. Задачите и 

отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно, като са съобразени 

с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна 

обезпеченост, посочена от страна на дружеството „Респромкомплект“ АД. Представената 



4 

 

организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности 

са реалистични и изпълними, с оглед на което и рискът от вътрешен организационен 

проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.  

Във връзка с изложеното Комисията прецени, че участникът „Респромкомплект“ АД 

следва да получи 100 т  за техническа оценка по представената от него документация по 

изпълнението на поръчката. 

 

2. Оферта с вх.№2/16.06.2017г. от „РВЦ“ ООД - Участникът „РВЦ“ ООД е представил 

Техническо предложение по Приложение №3, подписано от представителя на дружеството, в 

съответствие с изискванията на възложителя. След извършената проверка комисията 

установи, че техническото предложение на участника е коректно попълнено, като 

съдържащото се предложение е в съответствие с предварително обявените условия на 

поръчката.  

Към офертата са приложени документ с общо описание на организацията и 

стратегията за изпълнение на поръчката, план-график за изпълнението, списък на персонала, 

състоящ се от 3 - ма служителя с дипломи и удостоверения за завършен курс за обучение; 

сертификат ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и сертификат ОНSАS 18001:2007. 

- Участникът е запознат с организацията на работата в етапа за реализация на 

предмета на поръчката, но приложения документ с описание на организацията и стратегията 

за изпълнението й, както приложения план-график са формално посочени без да гантират 

ресурсното обезпечаване на обособените етапи и координацията на дейностите. Избраните 

методи са най-общо представени  и не биха довели до качественото реализиране предмета на 

поръчката. 

- Участникът не е декларирал, че разполага с достатъчно персонал да реализира в 

максимална степен качествено и в срок предмета на поръчката. Дружеството е посочило, че 

разполага с трима служителя – 1 бр. с висше образование магистър инженер; 1 бр. със средно 

образование оператор химико-технологични процеси и 1 бр. със средно образование 

специалност: монтьор по електрообзавеждане на кораба. 

- Участникът не е посочил, че разполага с други сервизни центрове освен седалището 

и управлението на дружеството гр.Шумен, което би довело до по трудно изпълняване на 

дейностите в максимална степен. 

- Участникът е декларирал, че дружеството разполага с необходим брой автомобили, 

за да изпълни предмета на поръчката. 

- Участникът е декларирал, че разполага с трима служителя, но посочената 

професионална квалификация на двамата от тях не може да се даде категорична преценка за 

качественото реализиране предмета на поръчката предвид, че единият служител е със средно 

образование оператор химико-технологични процеси, а другият е със средно образование 

специалност: монтьор по електрообзавеждане на кораба. 

- Участникът е декларирал по дълги срокове за време за реакция и за отстраняване на 

проблем след сигнал от Възложителя при изпълнение на предмета на дейност за разлика от 

„Респромкомплект“ АД. 

- Участникът не е декларирал с какво техническо оборудане разполага за 

изпълнението на поръчката. 

- Участникът не е посочил гаранционни срокове при ремонт и доставка на 

противопожарни съоръжения, резервни части, материали и/или консумативи. 

 

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е 

най-общо представена и не би довела до качествено и навременно изпълнение на дейностите 

– предмет на поръчката, с оглед на посочената ресурсна осигуреност. Приложеното описание 

на начина на извършване на дейностите по предмета е схематично. Участникът познава 

цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите, но поражда съмнение 

до каква степен ще е ефетивно и навременно изпълнението. Поставените задачи и 

отговорности по поръчката не могат да се гарантират напълно с предложената ресурсна 

обезпеченост и отдалечеността от сервизната база на дружеството. 
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Във връзка с изложеното Комисията прецени, че участникът „РВЦ“ ООД следва да 

получи 70 т  за техническа оценка по представената от него документация по изпълнението 

на поръчката. 

 

IV. Комисията продължи своята работа като разгледа Ценовите предложения на 

участниците, които са както следва: 

1. Оферта с вх. № 1/16.06.2017г. от „Респромкомплект“ АД 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на  319,00 лева (триста и 

деветнадесет лв.) без ДДС за обща месечна абонаментна такса за извънгаранционна 

поддръжка на ПИС и 59,00 лева (петдесет и девет лв.) без ДДС за обща такса за проверка и 

техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове /ВПК/. Единичните цени на всички 

услуги, предмет на поръчката, са посочени в ценовото предложение на участника. 

 

2. Оферта с вх. № 2/16.06.2017г. от „РВЦ“ ООД 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 260,00 лв.(двеста и 

шестдесет лева) без ДДС за обща месечна абонаментна такса за извънгаранционна 

поддръжка на ПИС и 127,60 лева (сто двадесет и седем лева и шестдесет ст.) без ДДС за 

обща такса за проверка и техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове /ВПК/. 

Единичните цени на всички услуги, предмет на поръчката, са посочени в ценовото 

предложение на участника. 

 

Комисията продължи своята работа като разгледа и оцени офертите на участниците по  

критерий - „оптимално съотношение качество/цена” според посочената формула в 

критериите за оценка по предварително обявените условия. 

 

Комисията изготви Сравнителен анализ и класира участниците както следва: 

1. На първо място - Оферта с вх. с вх.№1/16.06.2017г. от „Респромкомплект“ АД с 

комплексна оценка - 30,626 т 

2. На второ място - Оферта с вх.№2/16.06.2017г. от „РВЦ“ ООД с комплексна оценка – 

21,5387 т 
Класирането на участниците е извършено съгласно заложените показатели в обявата за 

оценка на офертите, като офертата получила комплексна оферта с най-голям брой точки се 

класира на първо място. 

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на възложителя да сключи 

договор за класирания на първо място участник „Респромкомплект“ АД. 

 

Дата на приключване на настоящия протокол: 28.06.2017г. 

 

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се представят на 

29.06.2017г. на Възложителя за утвърждаване, съгласно 97, ал. 4 от ППЗОП. След 

утвърждаването му копие от протокола ще бъде изпратен на участниците и ще бъде изпратен 

в  ДА „ДРВВЗ” гр.София за публикуването му в профила на купувача. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател :  ……………………….... 

              / п /      

 

Членове :  

 

1. ………………………      2. ………………………  

 / п /            / п /       

     


