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

 
   / Н. Костадинов / 

 
 

 
                                   П Р О Т О К О Л 
 

Днес 18.05.2015 година, в изпълнение на Заповед № РД-10-80/23.04.2015г. на 
Директора на ТД “ДР” гр. В. Търново, за възлагане на обществена поръчка чрез 
публична покана, за извършване на услуга за абонаментна поддръжка и 
обслужване на пожароизвестителни системи, монтирани в складовите бази на  
ТД„Държавен резерв” гр. Велико Търново, комисия в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Иванова Гуркова – Старши счетоводител в отдел               
„ФДАПОПСБ” при ТД “ДР” гр. В. Търново         
                     и членове: 
 1. Пламен Николаев Йоцов – Старши счетоводител в отдел               
„ФДАПОПСБ” при ТД “ДР” гр. В. Търново - резервен член       
2. инж. Юлия Иванова Митева – Старши експерт в отдел „ФДАПОПСБ” при         
ТД “ДР” гр. В. Търново, 
3. инж. Даринка Иванчева Величкова  – Младши експерт в отдел „ФДАПОПСБ”  
при ТД “ДР” гр. В. Търново  
4. Стефан Спасов Стефанов – Старши експерт в отдел „УСБ КРЗ” при                
ТД “ДР” гр. В. Търново, 
се събра, за да отвори постъпилите оферти на участниците на откритата 
процедура за възлагане на обществена поръчка. 
 Поради представен болничен лист № Е 20152222560/18.05.2015 г. на член 
от комисията Вилма Валентинова Димитрова - старши юрисконсулт, нейното 
място съгласно Заповед № РД-10-80/23.04.2015г. на Директора на ТД “ДР” гр. В. 
Търново,  попълни Пламен Николаев Йоцов - резервен член. В този състав 
комисията попълни декларации по чл. 35, ал. 3, от ЗОП. 
 В указания срок в деловодството на ТД „Държавен резерв” град Велико 
Търново са постъпили 6 (шест) броя оферти, както следва: 

1. „РВЦ” ООД гр.Шумен с Вх.№1/14.05.2015г. в 09.10 часа 
2„АНДИ БГ” ООД, с. Труд  с Вх.№2/15.05.2015г. в 09.40 часа 
3.„ААПЕЗ” АД, гр.Варна с Вх.№ 3/ 15.05.2015г. в 09.50 часа 
4. „ЕССОО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр.В Търново с Вх.№4/15.05.2015г. в 
13.14 часа 
5.„ВЕКС” ЕООД, гр.Русе с Вх.№5/15.05.2015г. в 13.20 часа 
6.„СЕКТРОН РУСЕ” ЕООД, гр.Русе с Вх.№6/15.05.2015г. в 16,21 часа 
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В момента на отваряне на офертите не присъстваха представители от 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. 
Комисията пристъпи към отваряне офертите по реда на тяхното постъпване и 
констатира следното: 
 
1.  „РВЦ” ООД  гр.Шумен - оферта с Вх.№1/14.05.2015г. в 09.10 часа 
С приложени към офертата документи:  
-  оферта за участие в обществена поръчка с административни сведения; 
-кратко представяне на дейностите по комплексно обслужване на 

инженерните инсталации в обектите; 
-техническо предложение; 
-обща организация и стратегия по изпълнение на договора; 
-ценово предложение; 
-декларация за конфиденциалност, по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 
-декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 
- декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; 
-декларация за съгласие с клаузите на договора; 
-удостоверение за актуално състояние по регистрация на участника от 

„Агенция по вписванията”, Изх.№ 20141217145348/17.12.2014г. – заверено 
копие; 

-заверено копие за регистрация по ДДС; 
-заверено копие на Булстат; 
-заверено копие на разрешение №128/21.05.2012г. за противопожарно 

обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за 
осигуряване на ПБ в обекти, сервизно обслужване на носими и возими 
пожарогасители и поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, 
пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и 
пожарни кранове;  

-подписан от Изпълнителя проект на договор; 
-подписан от Изпълнителя проект на споразумение за безопасност; 
-референции - 6 бр.; 
-препоръка - 1 бр.; 
-заверено копие на сертификат по OHSAS 18001:2007, № 12758/ 21.11.2014 г.; 
-заверено копие на сертификат по ISO 14001:2004, № 12759/ 21.11.2014 г.; 
2. „АНДИ БГ” ООД, с. Труд  оферта с Вх.№2/15.05.2015г. в 09.40 часа 
С приложени към офертата документи:  
- списък на документите по офертата; 
- оферта за участие в обществена поръчка с административни сведения; 
- техническо предложение; 
- ценово предложение; 
-декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 
- декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП на Николай 

Петков Хасковлиев; 
- декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП на Ангел 

Иванов Куртев; 
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-декларация за съгласие с клаузите на договора; 
-заверено копие на удостоверение за актуално състояние по регистрация на 

участника от „Агенция по вписванията”, Изх.№ 20150402140614/02.04.2015г.; 
-заверено копие на разрешение №216/21.06.2012г. за противопожарно 

обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за 
осигуряване на ПБ в обекти;   

-заверено копие на разрешение №236/13.07.2013г. за сервизно обслужване на 
носими и возими пожарогасители; 

-заверено копие на разрешение №102/19.05.2012г. за поддържане и 
обслужване на пожагорасителни системи, пожароизвестителни системи, системи 
за управление на дим и топлина и пожарни кранове; 

- сканирана декларация за конфиденциалност по чл.33 ал.4 от ЗОП, 
представена допълнително от кандидата на 21.05.2015 г. 

3.„ААПЕЗ” АД, гр.Варна  оферта с Вх.№ 3/ 15.05.2015г. в 09.50 часа 
С приложени към офертата документи:  
- оферта за участие в обществена поръчка с административни сведения; 
- списък на документите, съдържащи се в офертата; 
- удостоверение за актуално състояние по регистрация на участника от 

„Агенция по вписванията”, Изх.№ 20150224084230/24.02.2015г.- заверено копие; 
-заверено копие за регистрация по ДДС; 
-декларации за липса на обстоятелствата по чл.47,ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП на 

Калин Стоянов Денев; 
-декларации за липса на обстоятелствата по чл.47,ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП на 

Александър Стоянов Денев; 
-декларации за липса на обстоятелствата по чл.47,ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП 

Стоян Николов Денев; 
-декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 
-декларация за конфиденциалност, по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 
-декларация за съгласие с клаузите на договора; 
-подписан от Изпълнителя проект на договор; 
-списък декларация на основните договори за услуги сходни с предмета на 

поръчката; 
-заверени копия на референции - 7 бр.; 
-списък - декларация на персонала ангажиран с изпълнение на обществената 

поръчка; 
-копие на справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ  

с вх. № 03388093104080/ 30.12.2009 г.; 
-копие на справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ  

с вх. № 03388133085061/ 20.06.2013 г.; 
-копие на справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ  

с вх. № 03388113077759/ 29.06.2011 г.; 
-заверено копие първа страница на диплома за висше образование на Октай 

Рафиев Рафиев; 
-заверено копие на удостоверение за професионално обучение № 75-50/ 

04.05.2012 г. на Октай Рафиев Рафиев; 
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- заверено копие на удостоверение № 309/03.09.2010 г. за преминал курс на 
обучение на Октай Рафиев Рафиев; 

-заверено копие на диплома за средно образование на Пламен Йотков 
Стефанов; 

-заверено копие на удостоверение № 052-С/ 26.01.2010 г. на Октай Рафиев 
Рафиев; 

-заверено копие на удостоверение за професионална обучение № 78-53/ 
04.05.2012 г. на Пламен Йотков Стефанов; 

-заверено копие на диплома за средно образование на Любен Гълъбинов 
Любенов; 

-заверено копие на удостоверение № 105 за завършен курс за начално 
обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за 
осъществяване на поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи на 
Любен Гълъбинов Любенов; 

-заверено копие на диплома за средно образование на Драгомир Златков 
Савов; 

-заверено копие на удостоверение № 138/026/ 04.06.2014 г. за завършен курс 
за начално обучение с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на 
поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи на Драгомир Златков 
Савов; 

-заверен сертификат по ISO 9001&2008; 
-заверено копие на разрешение №138/30.05.2012г. за поддържане и 

обслужване на пожагорасителни системи, пожароизвестителни системи, системи 
за управление на дим и топлина и пожарни кранове; 

- техническо предложение; 
- ценово предложение. 
4. „ЕССОО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр.В Търново оферта  с 
Вх.№4/15.05.2015г. в 13.14 часа 
С приложени към офертата документи:  
-опис на приложените документи; 
-списък на документация за участие в обществена поръчка чрез публична 

покана; 
-оферта за участие в обществена поръчка с административни сведения; 
-кратко фирмено представяне; 
-заверено копие на разрешение №301/05.10.2012г. за поддържане и 

обслужване на пожагорасителни системи, пожароизвестителни системи, системи 
за управление на дим и топлина и пожарни кранове; 

-заверено копие на удостоверение за професионално обучение на Адриян 
Николаев Колев № 18-18/ 03.04.2012 г.; 

-заверено копие на удостоверение за професионално обучение на Адриян 
Николаев Колев № 18А-18/ 03.04.2012 г.; 

-заверено копие на сертификат за завършен курс Рег. № 18-18/ 03.04.2012 г. и 
№ 18А-18/ 03.04.2012 г.; 

-заверено копие на референция - 1 бр.;  
-удостоверение за актуално състояние по регистрация на участника от 

„Агенция по вписванията”, Изх.№ 20121012135529/12.10.2012г.- заверено копие; 
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- декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП ; 
-декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 
-декларация за конфиденциалност, по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 
-декларация за съгласие с клаузите на договора; 
- техническо предложение; 
- ценово предложение. 
5.„ВЕКС” ЕООД, гр.Русе  оферта с Вх.№5/15.05.2015г. в 13.20 часа 
С приложени към офертата документи:  
-оферта за участие в обществена поръчка с административни сведения; 
- техническо предложение; 
-заверено копие на удостоверение № 279/ 01.06.2007 г. на Пламен Атанасов 

Петков; 
-заверено копие на удостоверение № 280/ 01.06.2007 г. на Валентин Атанасов 

Анчев; 
-заверено копие на разрешение №126/21.05.2012г. за поддържане и 

обслужване на пожагорасителни системи, пожароизвестителни системи, системи 
за управление на дим и топлина и пожарни кранове; 

- ценово предложение; 
- декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; 
-декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 
-декларация за конфиденциалност, по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 
-декларация за съгласие с клаузите на договора; 
-сканирано Удостоверение за актуално състояние - представено допълнително 
от кандидата на 21.05.2015 г. 
6.„СЕКТРОН РУСЕ” ЕООД, гр.Русе оферта с Вх.№6/15.05.2015г. в 16,21 
часа 
С приложени към офертата документи:  
-документация за участие; 
-оферта за участие в обществена поръчка с административни сведения; 
- техническо предложение; 
- ценово предложение; 
- декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП; 
-декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 
-декларация за конфиденциалност, по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 
-проект на договор с попълнени данни на Изпълнителя, без подпис, но с печат 

на същия; 
- проект на споразумение за безопасност с попълнени данни на Изпълнителя, 

без подпис, но с печат на същия; 
-декларация за съгласие с клаузите на договора; 
-сканирано разрешение №434/03.07.2014г. за поддържане и обслужване на 

пожагорасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление 
на дим и топлина и пожарни кранове; 

-сканирано удостоверение за професионално обучение № 0133/ 24.02.2014 г. 
на Евгени Гатев Гатев; 

-заверена извадка за удостоверяване на актуално състояние; 
-сканиран сертификат по ISO 9001:2008 - 2 стр.; 
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-сканиран сертификат за участие в курс на Мирослав Мартинов; 
-копие на първа страница от диплома за завършено висше образование на 

Мирослав Мартинов; 
-копие на диплома за завършено висше образование на Меджнун Мехмедов 

Хасанов; 
-копие на диплома за завършено висше образование на Павел Георгиев 

Ангелов-степен магистър; 
-копие на диплома за завършено висше образование на Павел Георгиев 

Ангелов-степен бакалавър; 
Описаните по - горе документи представени от фирма „Сектрон Русе” ЕООД 

са  в два екземпляра.  
При така установените обстоятелства, комисията допусна до участие в 

процедурата всички дружества, тъй като са получени в срок и отговарят на 
изискванията за предоставяне на необходими документи, посочени в публичната 
покана. 

При използване на предварително зададения критерий „икономически най-
изгодна оферта” и съгласно Методика за оценка, комисията изготви Сравнителен 
анализ и класира участниците както следва: 

1.„ЕССОО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр.В Търново с комплексна оценка 86,67т.  
2. „СЕКТРОН РУСЕ” ЕООД, гр.Русе с комплексна оценка - 80,89 точки 
3. „ВЕКС” ЕООД, гр.Русе  с комплексна оценка - 68,51 точки 
4. „ААПЕЗ” АД, гр.Варна  с комплексна оценка - 63,82 точки 
5. „АНДИ БГ” ООД, с. Труд  с комплексна оценка - 63,66 точки 
6. „РВЦ” ООД  гр.Шумен с комплексна оценка - 59,42 точки 

                                                                    
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

„ЕССОО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр.В Търново 
 

Комисията приключи работа на 21.05.2015 г. в 17,10 часа и предаде за 
директорска поща изготвения протокол. 

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

         / Галя Гуркова /    
    
      Членове : 1………………………… 

    /Пламен Йоцов /  
     

2…………………........… 
    / инж. Юлия Митева / 

      
        3…………………..…. 
                                                                                              / инж. Даринка Величкова / 
 
                                                                                            4……………………. 
                                                                                              / Стефан Стефанов/ 


