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УТВЪРДИЛ: ……… /П/ .………  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДА ДРВВЗ 

СТАНИМИР ПЕЕВ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

От провеждане на обществена поръчка с публикуване на обява, с предмет: ”Доставка 

на професионални влагоуловители за СБ Габрово към ТД ДР гр. Велико Търново“. Код по 

общ терминологичен речник 42113161. Поръчката е открита с Обява № 2770/13.06.2017 г., № 

в регистъра на АОП 9065203. 

На 22.06.2017 година, в изпълнение на Заповед № РД – 09-55/22.06.2017г. на 

Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА 

ДРВВЗ), в административната сграда на Централно управление на ДА ДРВВЗ, ул. 

“Московска” №3, ет. 1, стая № 102, в 11 .00 ч, комисия в състав: 

 

Председател:  
Мария Христова - главен експерт в отдел "Управление на собствеността", към 

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”. 

 

Членове:  

1. Даниела Страшимирова - главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване и европейска координация" към Дирекция "Административно-правно 

обслужване и европейска координация"; 

2. Таня Русева - главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

3. Ива Захариева - старши експерт в отдел "Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби", към Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; 

4. Мартин Киров – старши експерт в отдел "Маркетинг, обществени поръчки и 

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

се събра със задача да разгледа и оцени оферти, събрани чрез публикуване на обява по 

чл. 187, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с 

предмет ”Доставка на професионални влагоуловители за СБ Габрово към ТД ДР гр. Велико 

Търново“. 

На 13.06.2017г., в профила на купувача, на интернет адрес: http://www.statereserve.bg е 

публикувана обява № 2770/13.06.2017 г, за събиране на оферти за възлагане на 

горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 

20.06.2017г. Едновременно с това на 13.06.2017 г., под ІD 9065203 на Портала за обществени 

поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката. 

Съгласно входящ регистър на подадените оферти до крайния срок за получаване 

17:30ч. на 20.06.2017г., оферти за участие в обществена поръчка с предмет ”Доставка на 

професионални влагоуловители за СБ Габрово към ТД ДР гр. Велико Търново“ са подали 

трима участника, както следва по реда на тяхното подаване: 
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№  Оферта вх. №/дата/час на постъпване Име на участника 

 

1. вх.№ 2809/15.06.2017г. / 12:48ч „Фрост клима МБ“ООД 

2. вх.№ 2854/20.06.2017г./ 10:38ч „Еко Пак“ ООД 

3. вх.№ 2874/20.06.2017г./ 17:13ч „Вимакс клима“ ООД 

 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.  

Председателят и членовете на комисията попълниха и представиха декларации по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието не присъства представител на участниците.  

Всички оферти са подадени в запечатана непрозрачна опаковка, с не нарушена цялост, 

с надпис съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, запозна присъстващите  с 

документите, съдържащи се в офертата и обяви ценовите предложения. 

Трима от членовета на комисията подписаха техническите и ценови предложения на 

участниците в обществената поръчка.   

След извършването на горните действия, заседанието на комисията приключи. 

На закрито заседание проведено на 23.06.2017 г., комисията продължи своята работа с 

подробно разглеждане на офертите за участие в обществената поръчка и констатира: 

 

1. Участник „Фрост клима МБ“ООД е представил оферта с вх.№ 2809/15.06.2017г.          

Участникът е представил всички изискуеми документи съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП, ППЗОП и посочените в обявата. Участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние, за което е представил декларации по образец на Възложителя, за липса на 

обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, подписани от лицето представляващо 

участника. Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на 

поръчката. Във връзка с поставените от Възложителя критерии за подбор, участникът 

„Фрост клима МБ“ООД е представил списък – декларация за изпълнените доставки през 

последните три години, доказателства за извършените доставки, както и списък – декларация 

на сервизните бази, с които разполага. В техническото предложение участникът е предложил 

влагоуловители модел FRAL FDNP 96 с параметри покриващи минималните изисквания на 

Възложителя посочени от него в техническата спецификация, в резултат на което комисията 

допуска участника до по нататъшно участие в обществената поръчка. 

След извършените по-горе действия, комисията пристъпи към разглеждане на 

ценовото предложение на участника. Ценовото предложение е представено съгласно 

приложения образец в обявата, подписано от представляващия участника и подпечатано. 

Комисията продължи своята работа с проверка в изчисленията за формиране на общата цена 

за изпълнение на поръчката, като грешки не бяха констатирани. Предложената обща цена за 

изпълнение на поръчката от  участник „Фрост клима МБ“ООД е в размер на 5808.00 (пет 

хиляди осемстотин и осем) лева без ДДС. 

 

2.Участник „Еко Пак“ ООД е представил оферта с вх.№ 2854/20.06.2017г. Участникът 

е представил всички изискуеми документи съгласно изискванията на Възложителя, ЗОП, 

ППЗОП и посочените в обявата. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние, за 

което е представил декларации по образец на Възложителя, за липса на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, подписани от лицето представляващо участника. Участникът е 

декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката. Във връзка с 

поставените от Възложителя критерии за подбор, участникът „Еко Пак“ ООД е представил 

списък – декларация за изпълнените доставки през последните три години, доказателства за 

извършените доставки, както и списък – декларация на сервизните бази, с които разполага. В 

техническото предложение участникът е предложил влагоуловители модел T90 с параметри, 
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покриващи минималните изисквания на Възложителя, посочени от него в техническата 

спецификация, в резултат на което комисията допуска участника до по нататъшно участие в 

обществената поръчка. 

След извършените по-горе действия, комисията пристъпи към разглеждане на 

ценовото предложение на участника. Ценовото предложение е представено съгласно 

приложения образец в обявата, подписано от представляващия участника и подпечатано. 

Комисията продължи своята работа с проверка в изчисленията за формиране на общата цена 

за изпълнение на поръчката, като грешки не бяха констатирани. Предложената обща цена за 

изпълнение на поръчката от участник „Еко Пак“ ООД е в размер на 4850.00 (четири хиляди 

осемстотин и петдесет) лева без ДДС. 

      

3.Участник „Вимакс клима“ ООД е представил оферта с вх.№ 2874/20.06.2017г. 

Участникът е представил всички изискуеми документи съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП, ППЗОП и посочените в обявата. Участникът отговаря на изискванията 

за лично състояние, за което е представил декларации по образец на Възложителя, за липса 

на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, подписани от лицата представляващи 

участника. Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на 

поръчката. Във връзка с поставените от  Възложителя критериите за подбор, участникът 

„Вимакс клима“ ООД е представил списък – декларация за изпълнените доставки през 

последните три години, доказателства за извършените доставки, както и списък – 

декларация на сервизните бази с които разполага. В техническото си предложение 

участникът е предложил влагоуловители модел MASTER DH 772 и MASTER DH 7160. При 

разглеждане на техническото предложение, комисията установи, че параметрите на 

предложените влагоуловители не отговарят на предварително обявените условия на 

поръчката, като не покриват минималните изисквания на възложителя заложени в 

техническата спецификация, а именно: 

 

Показатели 
Минимални изисквания  

на Възложителя  

Технически параметри  

предложени от участника 

Подходящ за помещение  

с обем 
2500 м³ 

модел MASTER DH 772 – 850 м³ 

модел MASTER DH 7160 – 1700 м³ 

Производителност 80 л/24 ч модел MASTER DH 772 - 72 л/24 ч 

Вместимост на резервоара  11 литра модел MASTER DH 7160 – не е посочен  

 

С оглед направената констатация, комисията не допуска участника до по нататъшно 

участие и класиране в обществената поръчка. 

         В резултат на горе описаните действия, комисията пристъпи към класиране на офертите 

на допуснатите участниците, съгласно посочения в обявата критерий “най-ниска цена”, 

както следва: 

1. На първо място, комисията класира Участник „Еко Пак“ ООД, с обща цена на 

ценово предложение 4850.00 (четири хиляди осем стотин и петдесет) лева без ДДС. 

2. На второ място, комисията класира Участник „Фрост клима МБ“ООД с обща 

цена на ценово предложение 5808.00 (пет хиляди осем стотин и осем) лева без ДДС. 

    

   С оглед гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя: 

1.   на основание чл.107, т. 2, буква „а“ да отстрани участникът „Вимакс клима“ ООД. 

2.   да сключи договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Доставка на 

професионални влагоуловители за СБ Габрово към ТД ДР гр. Велико Търново“, с класирания 

на първо място участник „Еко Пак“ ООД. 
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Комисията, определена със  Заповед № РД – 09-55/22.06.2017г, със задача да получи, 

разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на обява за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на професионални влагоуловители за СБ Габрово към ТД ДР 

гр. Велико Търново“, състави и подписа настоящият протокол.  

 

Комисията представя на Възложителя настоящият протокол за утвърждаване. 

 

 

 

23.06.2017г                                                       Председател:  …………… /П/ …………… 

гр. София                                                                                               / Мария Христова / 

 

 

 

Членове:    …………… /П/ …………… 

                                                                                         / Даниела Страшимирова /   

                                                                                                      

 

                                                                                           …………… /П/ …………… 

                                                                                                    / Таня Русева / 

 

 

                                                                                           …………… /П/ …………… 

                                                                                                             / Ива Захариева / 

                                                                                                                     

         

                  …………… /П/ …………… 

                                                                                                                / Мартин Киров / 

 
   


