
                                                                                                               

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 

I. На 11.09.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая 

№ 102, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-87/11.09.2017г. на Председателя 

на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Любен Бояров – началник отдел "Управление на собствеността" към Дирекция "Финансово-

стопански  дейности  и управление на собствеността" 

 

 ЧЛЕНОВЕ: 

1. Георги Йончев – главен експерт в отдел "Управление на собствеността" към 

Дирекция "Финансово-стопански  дейности  и управление на собствеността";  

2. Мариола Виткина – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово - стопански дейности и управление на собствеността“; 

 3. Калина Дойчинова – началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

резервен член на мястото на Ива Захариева - старши експерт в отдел „Маркетинг, 

обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване”, отсъстващ по обективни причини; 

            4. Цветелина Стефанова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

правоспособен юрист, резервен член на мястото на Мартин Киров - старши експерт в отдел 

„Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, 

продажби и информационно осигуряване” – правоспособен юрист, отсъстващ по обективни 

причини. 

 

се събра, за да  разгледа, оцени офертите и да класира участниците по критерии „най-

ниска цена“, в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Избор на 

изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при 

изпълнение на строително-монтажни работни за стратегически обекти на Държавна 

Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Получените оферти са в отговор на 

обява с № 3780/24.08.2017г. 

 

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

списъка на постъпилите оферти в определения в обявата срок за получаването им. На 

31.08.2017г. в 17:30 часа е изтекъл първоначално определения срок за получаване на оферти 

за участие в горецитираната обществена поръчка, като в указания срок е постъпила само 1 

(една) оферта с вх. № 3842/31.08.2017г. в 16:47ч. от „АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД. В тази 

връзка, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, крайният срок за получаване на оферти е удължен 

до 17:30 ч. на 07.09.2017г. чрез публикуване на съобщение в профила на купувача и 

изпращане на информация в регистъра на АОП с ID № 9067906/01.09.2017г. В удължения 

срок за получаване на оферти за участие – до 07.09.2017г. не са  постъпили нови оферти.  

На заседанието не присъстваха представители на участника и други външни лица. 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, на основание чл. 51, ал. 8 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), всички членове 

попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  
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В изпълнение на разпоредбата на 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 3 от 

ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с оферта на единствения участник  

„АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД за проверка на съответствието й с посочените в обявата и 

документацията към нея, изисквания на Възложителя, като констатира следното: 

    Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис наименованието на поръчката, наименование на участника и адрес за 

кореспонденция, телефон, с оглед на което отговаря на изискванията на Възложителя, 

съгласно обявата за възлагане на обществената поръчка. 

        Председателят на Комисията обяви съдържащото се в опаковката на участника Ценово 

предложение – 19 800 лв. без ДДС, съответно 23 760 лв. с ДДС.  Така предложената сума 

влиза в заложената прогнозна стойност от Възложителя, в размер на 23 000 лв. без ДДС. 

 Трима от членовете на комисията подписаха Ценовото и Техническото предложение на 

участника. 

 

С извършване на горното действие приключи публичното заседание. 

 

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

представените от „АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД документи, като констатира, следното: 

 

1. Участникът е представил Ценово и Техническо предложения, които е коректно 

попълнени и подписани от гл. инженер Антон Петров упълномощен от управителя на 

дружеството, съгласно пълномощно № 4695 от 23.08.2017г. , като съдържащото се в тях е в 

пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

2. При разглеждане на представените от участника декларации: 

- Декларация по 66, ал. 1 от ЗОП, ако е приложимо – Образец № 2; 

- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец 

№ 3; 

- Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 4; 

- Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от Закона за 

обществени поръчки – Образец № 5; 

- Декларации по чл.65, ал.3 от ЗОП - Образец № 9; 

Комисията установи следното: 

Горецитираните декларации са разписани от гл. инженер Антон Петров, 

упълномощен от Управителя на дружеството г-н Павел Христов Грозданов, съгласно 

пълномощно № 4695 от 23.08.2017г. След извършена проверка, комисията установи, че 

единствен Управител на дружеството „АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД е г-н Павел Христов 

Грозданов, с оглед на което, на основание чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, същият следва лично да 

подпише така представените декларации. 

 

3. В изпълнение на изискванията на Възложителя, участникът е представил „Списък 

на експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, заедно с 

доказателства за образование, професионална компетентност и професионален опит на 

екипа от експерти“ -  (Образец № 8). При подробно разглеждане на документите Комисията 

установи, че така представените два броя Удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност с регистрационни (№ 10239 – „Конструктивна организация и изпълнение на 

строителството“ и № 10239 – „Транспортно строителство и транспортни съоръжения 

конструктивна на транспортни съоръжения организация и безопасност на движението) на 

инж. Антон Стоицов Петров са валидни и важат само за 2016г., което прави същите 

невалидни.  
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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 

„АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД като единствен участник в обществената поръчка. 

- на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във вр. с чл. 195 от ЗОП и в съответствие с чл. 54, 

ал. 8 и 9 от ППЗОП, да предостави възможност на участника „АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД, 

в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи 

горецитираните декларации, като същите следва да са подписани от управителя на 

дружеството г-н Павел Христов Грозданов. На същото основание да представи актуални и 

валидни Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на инж. Антон Стоицов 

Петров. 

Съобразно горното Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на 5-

дневния срок даден на участника. В случай че в указания срок, дружеството не представи 

необходимите документи, Комисията ще предложи същият за отстраняване от по-нататъшно 

участие в обществената поръчка. 

  

 

Дата: 11.09.2017г. 

                                                                                                   Председател:           
                                                                                          

                                                                                                            …………П……….                          

                                                                    /Любен Бояров/ 

       

            

                                                                                                         Членове: 

 

                    ………П…………. 

                                                                                    /Георги Йончев/ 

                          

              

                                                                                    ………П…………. 

                                                                   /Мариола Виткина/           

      

                                     

………П…………. 

           /Калина Дойчинова/ 

                                                                     

                       

                                                                                                                           ………П………. 

                                 /Цветелина Стефанова/                                                                      

 

 

 

 


