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УТВЪРЖДАВАМ: 
ДИРЕКТОР 
НА ТД “Държавен резерв” 
гр. В.ТЪРНОВО 

 
   / Н. Костадинов / 

 
 

                                   П Р О Т О К О Л 
 

       Днес 25.11.2014 година, в изпълнение на Заповед № РД-10-312/ 
21.11.2014г. на Директора на ТД “ДР” гр. В. Търново, за възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана, за извършване на доставка на 
пожарогасители за нуждите на ТД „ДР” гр. Велико Търново, комисия в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Станиславов Славов – Специалист в отдел 
„ФДАПОПСБ” при  ТД “ДР” гр.В. Търново 
                     и членове: 
1.Вилма Валентинова Димитрова – Старши юрисконсулт в отдел 
„ФДАПОПСБ” при ТД “ДР” гр. В. Търново, 
2. Галя Иванова Гуркова – Старши счетоводител в отдел „ФДАПОПСБ” при ТД 
“ДР” гр.В. Търново  
се събра и състави този протокол за следното: 

 
Комисията се събра в 11,00 часа в административната сграда на                     

ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново на адрес ул.”Христо Ботев” №86, ет.3 със 
задача да получи, разгледа, оцени и класира офертите за доставка на 
пожарогасители, по критерий – „най-ниска цена”. 

Председателя и членовете представят декларации за обстоятелствата по 
чл.35, ал. 1 и ал.2 от ЗОП във връзка с чл.101г ал.2 от ЗОП. 

 
Преди провеждане на процедурата, комисията провери по реда на 

постъпване получените в деловодството оферти и установи наличието на шест 
оферти, както следва: 

 
1. „Файн Сървиз”ООД, гр. Бургас с Вх.№1/17.11.2014г. постъпила в 12,50 

часа 
2. „Вистамар” ООД, гр.Бургас с Вх.№2/24.11.2014г. постъпила в 10,08 часа 
3.„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД, гр.Варна с 

Вх.№3/24.11.2014г. постъпила в 10,10 часа 
4. „РВЦ” ООД, гр.Шумен с Вх.№4/24.11.2014г. постъпила в 10,15 часа 
5. „Стеитс България”ООД, гр.София с Вх.№5/24.11.2014г. постъпила в 12,00 

часа 
6. „Солти”ЕООД, гр.София с Вх.№6/24.11.2014г. постъпила в 12,09 часа 
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Всички оферти са получени преди изтичането на крайния срок за подаване 

на оферти, в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, а върху 
пликовете са посочени всички изискуеми от възложителя реквизити. 

 
 
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите на 

участниците по реда на тяхното постъпване и на съдържащите се в тях ценови 
предложения и установи следното: 
 

 
1. „Файн Сървиз”ООД, гр. Бургас с Вх.№1/17.11.2014г.  
 
С приложени към офертата документи:  
-  списък на документите съдържащи се в офертата; 
- административни сведения; 
- разрешение ГД ПБЗН; 
- Сертификат ISO 9001:2008; 
- удостоверение за регистрация №20140515115810/15.05.2014г.; 
- техническо предложение; 
-разрешения ГЕ - 4 броя; 
- ценово предложение  
 
2. „Вистамар” ООД гр.Бургас с Вх.№2/24.11.2014г. 
 
С приложени към офертата документи:  
-  списък на документите съдържащи се в офертата; 
- административни данни на участника; 
- копие на документ за регистрация на Вистамар ООД - 1 бр.; 
- копие на актуално състояние на Вистамар ООД - 1 бр.; 
- сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 

9001:2008; 
- техническо предложение с приложени документи; 
- информационен лист за пожарогасител 6 кг АВС; 
- сертификат от Ароухед за пожарогасител 6 кг АВС; 
- декларация за съответствие съгласно директива за съоръженията под 

налягане 1997/23/ЕС 
- информационен лист за пожарогасител 12 кг ВС; 
- сертификат от Ароухед за пожарогасител 12 кг ВС; 
- сертификат за пожарогасител прах кобра ВС стандарт 
- декларация за съответствие съгласно директива за съоръжение под 

налягане 1997/23/ЕС на пожарогасител 12 кг ВС; 
- информационен лист за пожарогасител водопенен 9л; 
- сертификати - 2 бр. за пожарогасител водопенен 9л; 
- сертификат за одобрение 15618-00 НН за пенообразувател SHTAMEX F-15; 
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- декларация за съответствие съгласно директива за съоръжение под 
налягане 1997/23/ЕС на пожарогасител водопенен 9л; 

- информационен лист за пожарогасител СО2 5 кг; 
- сертификати - 2 бр. за пожарогасител СО2 5 кг; 
- декларация за съответствие съгласно директива за съоръжение под 

налягане 1997/23/ЕС на пожарогасител СО2 5 кг; 
- ценово предложение  
 
3.„Аварийна, пожарна и екологична зашита” АД, гр.Варна с 

Вх.№3/24.11.2014г. постъпила в 10,10 часа 
С приложени към офертата документи:  
 
- списък на документите съдържащи се в офертата; 
- идентификация на участника; 
- документ за регистрация -ДДС; 
- актуално състояние; 
- удостоверение за липса на задължения 
- декларации по чл.47, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗОП; 
- декларации по чл.51, ал.1 т.2 от ЗОП; 
- договор с „МКБ Юнионбанк” ООД; 
- заявка за изпълнение на договор с „МКБ Юнионбанк” ООД; 
- референции - 3 бр. 
- декларация за приемане на условията по публичната покана; 
- техническо предложение; 
- брошури и декларации за съответствие на пожарогасители; 
- проект на договор; 
- ценово предложение; 
- сертификат ISO 9001:2008 
 
4. „РВЦ” ООД, гр.Шумен с Вх.№4/24.11.2014г. постъпила в 10,15 часа 
С приложени към офертата документи:  
- административни сведения; 
- удостоверение за актуално състояние; 
- удостоверение за регистрация; 
- ценово предложение; 
- техническо предложение; 
- декларация за съответствие - 4 бр.; 
- декларация за валидност на офертата; 
- разрешение ГД ПБЗН; 
- декларация за съгласие с условията по публичната покана 
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5. „Стеитс България”ООД, гр.София с Вх.№5/24.11.2014г. постъпила в 12,00 
часа 

С приложени към офертата документи:  
- административни сведения; 
- удостоверение за актуално състояние; 
- разрешение ГД ПБЗН; 
- техническо предложение; 
- декларация за валидност на офертата; 
- декларация за съответствие - 4 бр.; 
- ценово предложение; 
- проект на договор 

 
6. „Солти”ЕООД, гр.София с Вх.№6/24.11.2014г. постъпила в 12,09 часа 
 
С приложени към офертата документи:  
-  списък на документите съдържащи се в офертата; 
- информационен лист за участника; 
- документ за регистрация 
- Булстат; 
- решение за регистрация; 
- декларация за данъчна декларация; 
- удостоверение за актуално състояние; 
- удостоверение издадено от агенцията по вписванията за ликвидация и 

несъстоятелност; 
- техническо предложение; 
- ценово предложение; 
- декларация гаранционен срок 
- декларация за валидност на офертата; 
- сертификат ISO 9001:2008; 
- разрешения от ГД ПБЗН - 2 бр. 
 
Съгласно предварително обявените условия участниците следва да 

представят оферта, отговаряща на изискванията на чл.101в от ЗОП, която да 
съдържа: 
1.Данни за лицето, което прави предложението. 
2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, 
когато участникът е физическо лице; 
3.Ценово и техническо предложение; 
4.Гаранционни срокове на ново закупените пожарогасители с приложен 
сертификат за годност 
5.Срок на валидност на офертата 
Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора, изпълнителят 
предоставя документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи 
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липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП и декларация за липса на 
обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП,  ако не ги е предоставил предварително 
към офертата. 
6.Дружествата следва да приложат документи удостоверяващи извършваната от 
тях дейност за изпълнение на поръчката; 
7.Всички други разходи по изпълнението на поръчката, включващи 
транспортни и други присъщи такива са за сметка на Изпълнителя. 
 

След като се запозна с представените документи, комисията счита, че са 
налице всички необходими и изискуеми документи за участие в процедурата и 
всичките участници отговарят на изискванията посочени в публичната покана.  
 

Комисията пристъпи към класиране на подадените и допуснатите оферти на 
участниците съгласно представените ценови оферти по приложеното 
техническо задание  и според посочения критерий в публичната покана „най-
ниска цена”, класира фирмите както следва: 

 
1. „Файн Сървиз”ООД, гр. Бургас  

Ценово предложение - 2992,00 (две хиляди деветстотин деветдесет и два) лева 
без ДДС 

 
2. „Вистамар” ООД гр.Бургас  
Ценово предложение - 3152,40 (три хиляди сто петдесет и два лева и 

четиридесет стотинки) лева без ДДС 
 
3.„Аварийна, пожарна и екологична зашита” АД, гр.Варна  
Ценово предложение -3225,00 лв. ( три хиляди двеста двадесет и пет) лева 

без ДДС 
 
4. „Стеитс България”ООД, гр.София  
Ценово предложение - 3255,00 (три хиляди двеста петдесет и пет) лева без 

ДДС 
 
5. „РВЦ” ООД, гр.Шумен  
Ценово предложение -3277,20 (три хиляди двеста седемдесет и седем лева и 

двадесет стотинки) лева без ДДС 
 

 
6.„Солти”ЕООД, гр.София  
Ценово предложение -3337,80 ( три хиляди триста тридесет и седем лева и 

осемдесет стотинки) лева без ДДС 
 

 
Към крайната цена са включени транспортни и други присъщи разходи.  
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   Съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП и чл. 59, ал. 1 и ал.2 от Вътрешните 
правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 
военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед №РД-10-
259/19.09.2014г. на председателя на ДА„ДРВВЗ” гр.София, комисията предлага 
на Възложителя да бъде  сключен договор с класирания на първо място 
участник: 
 

„Файн Сървиз”ООД, гр. Бургас  
 
 

След утвърждаването му копие от протокола ще бъде изпратен на 
участниците подали оферти в публичната покана и ще бъде изпратен в 
ДА”ДРВВЗ” гр.София за публикуването му в профила на купувача, при 
спазване условията на чл.22б,ал.3 от ЗОП. 

 
 
 
 
 

КОМИСИЯ: 
Председател :  ……………………... 
 

     / Михаил Славов / 
 
              

     Членове : 1…………………………… 
 
 / Вилма Димитрова /   
 

 
 
              2………………………….. 

   
    / Галя Гуркова /   
   

 


