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ПРОТОКОЛ №2 

 

За разглеждане на допълнително представени документи относно съответствие към 

критериите за подбор, техническите предложения и ценовите оферти на участниците в 

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”.  

 

    На закрито заседание проведено на 25.09.2017 г., определената със Заповед № РД-09-

87/11.09.2017г.  на Председателя на ДА ДРВВЗ комисия, 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 – Глaвен 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 да разгледа допълнително представените документи относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на единствения участник в 

обществената поръчка „Армстройинвест“ ЕООД.  

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”; 

В определения от комисията краен срок за получаване на допълнителни документи, бяха 

представени такива от участника „Армстройинвест“ ЕООД.  Документите са представени в 

деловодството на ДА ДРВВЗ в запечатана непрозрачна опаковка, заведени с входящ № 

3842/19.09.2017г.  

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документите на 

участника „Армстройинвест“ ЕООД и констатира: 

1. представената декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, декларация по чл. 97, ал. 5 от 

ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и 

декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП са подписани от Павел Христов Грозданов в качеството 

му на управител на дружеството, съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.  

2. участникът е представил и валидни удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност на инж. Антон Стоицов Петров, във връзка с изискването на Възложителя  

лицето, предвидено да извършва оценка за съответствието на част "Конструктивна", да е  

вписано в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или в 

еквивалентен регистър. 

Комисията прие представените документи относно съответствието на участника към 

лично състояние и критериите за подбор. Комисията допунана  участника „Армстройинвест“ 
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ЕООД до разглеждане на техническото му предложение и пристъпи към съответните 

действия. 

Техническото предложение на участника „Армстройинвест“ ЕООД подадено с оферта 

с вх. № 3480/31.08.2017г. в 16:47 часа е попълнено, подписано и подпечатано съгласно 

изискванията на 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 допуна участника „Армстройинвест“ ЕООД до по-нататъшно участие  и 

престъпи към  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. 

Комисията, определена със  Заповед № РД-09-87/11.09.2017г. 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 настоящия протокол.  

 

 

 

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

гр. София                                                                                      / Любен Бояров / 

 

 

 

Членове:     ………П………………………….. 

                                                                                              / Евдокия Педашенко /   

                                                                                                      

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

                                                                                              / Адриана Антова / 

 

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

                                                                                                        /  Мартин Киров / 

                                                                                                                   

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

                                                                                                              / Ива Захариева / 

 
   


