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УТВЪРДИЛ: ………П………………  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДА ДРВВЗ 

СТАНИМИР ПЕЕВ 
 

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ 
 

За разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие във възлагане на  

обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шест от ЗОП, с публикуване на обява, с 

предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски 

контрол при изпълнение на строително-монтажни работни за стратегически обекти на ДА 

ДРВВЗ”. Обществената поръчката е открита с Обява № 3780/ 24.82017г. и заведена  в регистъра 

на АОП под  ID № 9067624. 

На 11.09.2017 година, на основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед 

№ РД-09-78/03.08.2017г. 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 часа, комисия 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 – глaвен 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 със задача да разгледа, оцени и класира получените оферти, събрани чрез 

публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и 

инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работни за стратегически 

обекти на ДА ДРВВЗ”. 

Председателят и всички членовете на комисията попълниха и представиха декларации по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

   В първоначално определения като краен срок за получаване на оферти -  до 17:30часа на 

31.08.2017г., в деловодството на ДА ДРВВЗ  е подадена една оферта, както следва: 

№ Оферта вх. №/дата/час на постъпване Име на участника 

 

1. вх.№ 3842 /31.08.2017г. /16:47ч „Армстройинвест“ ЕООД 

  На основание на чл. 188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен до 17:30 

часа на 07.09.2017г. с изпращане информация за удължаване на първоначалния срок в регистър 

на АОП с ID № 9067906. След изтичане на удължения срок, нови оферти за участие в 

обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и 
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инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работни за стратегически 

обекти на ДА ДРВВЗ”, не са подадени. 

  След получаване на представената оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 

комисията започна своята работа. Офертата на участника е запечатана и с надпис съгласно 

изискванията на възложителя и тези посочени в обявата. Комисията отвори офертата, провери 

съдържащите се в нея документи и обяви ценовото предложение. Трима от членовета на 

комисията подписаха техническото и ценово предложение на участника.   

След извършване на по- горе описаните действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание с подробно разглеждане на 

офертата и констатира: 

 Участникът „Армстройинвест“ ЕООД е представил всички изискуеми документи 

посочени от Възложителя в обявата. Декларациите за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-

5 и 7 от ЗОП, декларацията по 65, ал. 3 от ЗОП и декларацията по 66, ал. 1 от ЗОП  са подписани 

от упълномощено от управителя на дружеството лице (пълномощно № 4695/23.08.2017г). 

Във връзка с поставения от Възложителя критерий относно техническите и 

професионални способности, а именно „Участниците следва да разполагат с необходимия брой 

експерти, чиято професионална компетентност и опит покриват спецификата на поръчката, 

включително и лица с пълна проектантска способност по част „Конструктивна“ по смисъла на 

ЗУТ“, участниците следва да представят копие на валидно удостоверение за  лицата предвидени 

да извършват оценката за съответствието на част "Конструктивна",  включени в регистъра на 

КИПП. В тази връзка, комисията установи, че участникът „Армстройинвест“ ЕООД е 

представил два броя удостоверения на инж. А.С.Петров, валидни за 2016 година. 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията уведоми участника, че в срок до 5 

(пет ) работни дни от получаването на протокол №1, следва да представи валидни удостоверения 

за 2017година. 

    На 25.09.2017 г., комисията определена със Заповед № РД-09-78/03.08.2017г.  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. Евдокия Педашенко – Директор дирекция „Финансово-стопански дейности и управление 

на собствеността“; 

2. Адриана Антова – Главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

3. Мартин Киров - Старши експерт в отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби", 

към дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване" - правоспособен 

юрист; 

4. Ива Захариева – Старши експерт в отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби", 

към дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване". 

се събра на закрито заседание да разгледа допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците в обществената поръчка с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

В качеството си на редовни членове на комисията Мартин Киров и Ива Захариева, които не 

са взели участие в първото публично заседание на комисията, подписаха и представиха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, както и резервния член Евдокия Педашенко – като член на 

комисията на мястото на Георги Йончев – главен експерт в отдел "Управление на собствеността" 

към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” и Адриана Антова 

– на мястото на Мариола Виткина; 
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В определения срок за получаване на допълнителни документи, бяха  представени такива от 

участника „Армстройинвест“ ЕООД, заведени в деловодството на ДА ДРВВЗ с вх. № 

3842/19.09.2017г. Участникът е представил валидни удостоверения за 2017г за пълна 

проектантска правоспособност. Комисията взе решение и допусна участника до по нататъшно 

участие в поръчката. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 

участника:  „Армстройинвест“ ЕООД и установи: 

 Техническото предложение на участника „Армстройинвест“ ЕООД“ попълнено, подписано 

и подпечатано съгласно изискванията Възложителя. Участникът е декларирал, че ще изпълни 

поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, техническата спецификация, 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички нормативни актове във връзка с 

осъществяването на строителен надзор и инвеститорски контрол, предмет на обществената 

поръчка.  Комисията допусна участника до разглеждане на ценовото му предложение. 

Ценовото предложение на участника „Армстройинвест“ ЕООД е попълнено, подписано и 

подпечатано съгласно изискванията Възложителя. Участникът е предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка в размер на 19 800,00 (деветнадесет хиляди и  

осемстотин) лева без ДДС, съответно 23 760,00 (двадесет и три хиляди седемстотин и 

шестдесет) лева с ДДС. Ценовото предложение на участника е в рамките на посочената в 

обявата от Възложителя прогнозна стойност. 

След извършените по-горе действия, комисията класира участника, съгласно посочения 

критерий за възлагане “най-ниска цена”, както следва: 

1.   На първо място, комисията класира участника „Армстройинвест“ ЕООД, с ценово 

предложение в размер на 19 800,00 (деветнадесет хиляди и  осемстотин) лева без ДДС, 

съответно 23 760,00 (двадесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) лева с ДДС. 

С оглед гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

възлагане на обществена поръчка, с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на 

строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни 

работни за стратегически обекти на ДА ДРВВЗ” с класирания на първо място участник 

„Дилекс“ ООД. 

Комисията, определена със  Заповед № РД-№ РД-09-78/03.08.2017г. на Председателя на 

ДА ДРВВЗ, със задача да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез публикуване на обява 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на 

строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни 

работни за стратегически обекти на ДА ДРВВЗ”, състави и подписа настоящият протокол.  

 

Комисията представя на Възложителя настоящият протокол за утвърждаване. 

 

25.09.2017г.                                                        Председател:  …………П……………………….. 

гр. София                                                                                      / Любен Бояров / 

 

Членове:     ……………П…………………….. 

                                                                                              / Евдокия Педашенко /   

                                                                                                      

                                                                                           ……………П…………………….. 

                                                                                              / Адриана Антова / 

 

                                                                                           …………П……………………….. 

                                                                                                        /  Мартин Киров / 

                                                                                                                   

                          ………………П………………….. 

                                                                                                              / Ива Захариева / 
   


