
 

 

 

1 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /П/       

ДИРЕКТОР ЦТБ 

12.07.2017 г. 

/Румяна Русинова/ 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-42/11.07.2017 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 12.07.2017 година, комисия в състав: 

            Председател: инж. Кирил Зографов - Началник-отдел “Управление, контрол и 

информационно обслужване”, 

 И членове:  
         1. Виолета Хайвазова - Началник-отдел “Финансови дейности и 

админостративно-правно обслужване”. 

                               2. Дарена Бакърджиева - Старши юрисконсулт отдел “Финансови 

дейности и админостративно-правно обслужване”, 

    3. инж. Момчил Савянов - Главен експерт отдел “Управление, контрол и 

информационно обслужване” и отговорник по строителството и текущите ремонти, 

    4. Красимир Гроз- Старши специалист в отдел ФДАПО. 

            се събра на свое заседание, за да разглежда подадените оферти за участие в 

обществена поръчка относно публикувана на страницата на Агенция по обществени 

поръчки обява № 2884/23.06.2017 г. по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработка, 

доставка и монтаж на преградни стени и врата от AL дограма и гише от PVC дограма с 

външни и вътрешни первази в административната сграда на Централна техническа 

база с. Соколово." 

   На 11.07.2017 г. Председателят на комисията получи по списък с вх. 

645№/11.07.2017 г.  подадените оферти, както следва:  

 1. Предложение с вх. №645/30.06.2017 г., 16:50 ч. от „ЛИНК” ООД гр. Стара Загора 

ЕИК 123542210, ул. Хрищенско шосе № 1 тел. 0888186611, представлявано от Николай 

Георгиев Колев ЕГН 6706087600 – управител. 

 

 В разгледаната оферта бяха представени следните документи: 

 

1. Предложение с вх. №645/30.06.2017 г., 16:50 ч. от „ЛИНК” ООД гр. Стара 

Загора ЕИК 123542210, ул. Хрищенско шосе № 1 тел. 0888186611, представлявано от 

Николай Георгиев Колев ЕГН 6706087600 – управител. 

Приложени са следните документи: 

1. Представяне на участника Приложение № 1; 

2. Техническа спецификация Приложение № 2 

      3. Техническо предложение Приложение №3 –  

- срок на изпълнение на обществената поръчка 10 работни дни от датата на сключване на 

договора. 

-  гаранционни срокове – профил, монтаж, херметичност на пакета, обков – 5 години; 

- измазване/обръщане на дограма – 1 година. 

         4. Ценово предложение Приложение №4 – в размер на 1815,83 лв без ДДС и 2179,00 лв 

с ДДС; 

         5. Количествено-стойностна сметка-Образец 4.1 -  
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         6. Акт Образец 19 – Приложение № 5. 

         7. Декларация за съгласие с проекта на договора и Споразумение по ЗБУТ –

Приложение № 7; 

         8. Декларация за качество на вложените материали – Приложение №8 

         9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители–

Приложение№9; 

         10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–Приложение№10; 

         11.  Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, 

т.3, т. 4 и т. 5 от ЗОП – Приложение №11 ; 

         12. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, т. 2 и т.7 от ЗОП –Приложение№12; 

         13. Декларация за валидност на срока на офертата – Приложение № 13 – срок на 

валидност на офертата – 90 дни от крайния срок за подаване на оферти. 

         14. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 14. 

         15. Опис на представените документи – Приложение № 15 

  - Сертификат за управление на качеството № 6824С на Ленокс груп ООД  – 1 лист – 

дата на валидност 28.06.2016 г. – с изтекъл срок на валидност – не се отнася за фирмата – 

участник в обществената поръчка; 

  - Декларация за съответствие на алуминиеви профили на Ленокс груп ООД от 

25.06.2013 г. -  не се отнася за фирмата – участник в обществената поръчка – 1 лист; 

  - Характеристики на профилите без превод на български език – 3 листа. 

  - Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 с рег. №  TRBA 1000530 – валиден до 

23.04.2018 г.– 1 лист. 

  - Сертификат за съответствие на руски език без превод -  не се отнася за фирмата – 

участник в обществената поръчка - 1 лист. 

  - Декларация за експлоатационни показатели на влаганите материали  № 

0020107130508056721469BG– 3 листа. 

   

Офертата отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в обява № 

2884/23.06.2017 г.  по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съдържа всички необходими документи за 

участие в обществената поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на преградни 

стени и врата от AL дограма и гише от PVC дограма с външни и вътрешни первази в 

административната сграда на Централна техническа база с. Соколово." 

 

 

 

  Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

„ЛИНК” ООД гр. Стара Загора 

 

 Договорът и споразумението по ЗБУТ по обществена поръчка с предмет „Изработка, 

доставка и монтаж на преградни стени и врата от AL дограма и гише от PVC дограма с 

външни и вътрешни первази в административната сграда на Централна техническа 

база с. Соколово.", следва да бъдат сключени при спазване изискванията за изпълнение на 

поръчката съгласно обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, техническата спецификация и 

офертата на участника. 
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Комисията приключи своята работа в 10:00 ч. на 12.07.2017 г. и предаде протокола на 

Директор ЦТБ с. Соколово за утвърждаване, придружен с докладна записка от председателя 

на комисията. 

 

Комисия: 

 

Председател:  /П/   

           (инж. Кирил Зографов)  

 

Членове: 1.             /П/                3.                    /П/   

        (Виолета Хайвазова)    (инж. Момчил Савянов) 

 

 

      2.             /П/     4.  /П/   

       (Дарена Бакърджиева)                    (Красимир Гроз) 


