
 

ОДОБРЯВАМ: 

ДИРЕКТОР 

НА ТД “Държавен резерв” 

гр. В.ТЪРНОВО 

 

   / Н. Костадинов / 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

        Днес 21.05.2015 година в изпълнение на Заповед № РД-10-85/29.04.2015г. на 

Директора на ТД “ДР” гр. В. Търново, за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана за извършване на услуга за контрол и ремонт на мълниезащитни 

и защитни заземителни уредби, изпитване на диелектрични средства за защита, 

обучение по електро - безопасност и издаване на сертификати за контрол в 

следните складови бази към ТД "Държавен резерв" гр. Велико Търново: СБ 

Дебелец и Габрово, СБ Ресен и Павликени, СБ Козаревец, СБ Поликраище, СБ 

Образцов чифлик, СБ Разград, СБ Иваново, за срок до 31.10.2015г. , комисия в 

състав: 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даринка Иванчева Величкова – Младши експерт в 

отдел „ФДАПОПСБ” при ТД“ДР” гр. В. Търново         

                     и членове: 

1. Цветомира Антонова Колева – Юрисконсулт в отдел „ФДАПОПСБ” при ТД 

“ДР” гр. В. Търново – резервен член 

2.  Галя Иванова Гуркова – Старши счетоводител в отдел „ФДАПОПСБ” при ТД 

“ДР” гр. В. Търново 

се събра, за да отвори постъпилите оферти на участниците в откритата процедура 

за възлагане на обществена поръчка. 

 Поради представен болничен лист № Е 20152222635/21.05.2015г. на член от 

комисията Вилма Валентинова Димитрова – старши юрисконсулт, нейното място 

съгласно Заповед № РД-10-85/29.04.2015г. на Директора на ТД „Държавен 

резерв” гр. Велико Търново, попълни Цветомира Антонова Колева – резервен 

член. В този състав комисията попълни декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП. 

  

 В регламентирания срок в деловодството на ТД „Държавен резерв”                       

гр. Велико Търново са постъпили 3 (три) оферти, както следва: 

 1. Оферта с вх. №1/14.05.2015г. от „ЕНЛАБ” ЕООД гр. Левски; 

 2. Оферта с вх. №2/19.05.2015г. от „РЕАКОЛД” ООД гр. Варна; 

 3. Оферта с вх. №3/19.05.2015г. от „4М Енерджи” ООД гр. Варна; 

 

 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 отвори офертите по реда на тяхното постъпване и констатира 

следното:  

 

 

1. „ЕНЛАБ” ЕООД гр. Левски с вх. №1/14.05.2015г. в 13.11 часа 

С приложени към офертата документи: 

- оферта с административни сведения; 

- заверено копие на удостоверение за актуално състояние изх.№ 

20130913095102/13.09.2013г.; 

- техническо предложение; 

- ценово предложение; 

- заверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от вида 

С; 

- списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани пряко с 

изпълнение на поръчката; 

- декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; 

- проект на договор, подписан и с печат от изпълнителя; 

- проект на споразумение, подписан и с печат от изпълнителя; 

- декларация за съгласие с клаузите на договора. 

 Комисията установи, че участникът не е представил заверено копие на 

сертификат за акредитация на орган за контрол от вида А. 

  

2. „РЕАКОЛД” ООД гр. Варна с вх. №2/19.05.2015г. в 11.50 часа 

С приложени към офертата документи: 

 - декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; 

 - декларация по чл.47, ал.4 от ЗОП за обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, 

т.2 и т.4 от ЗОП; 

 - ценово предложение; 

 - декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

 - незаверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от 

вида А; 

 - заверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от             

вида С; 

 - заверена извадка за актуално състояние. 

 Комисията установи, че участникът не е представил всички изискуеми 

документи, а  именно: 

- оферта и административни сведения; 

- техническо предложение; 

- срок и валидност на офертата; 

- декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;  

- декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП ; 

- декларация за съгласие с клаузите на договора. 

 

  



 

 

  3. „4М Енерджи” ООД гр. Варна с вх. №3/19.05.2015г. в 13.10 

       С приложени към офертата документи: 

 - оферта с административни сведения; 

 - техническо предложение; 

 - ценово предложение; 

 - декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

 - декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;  

 - декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП от Мирослав Иванов Митрофанов; 

 - декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП от Милен Тодоров Георгиев; 

 - декларация за съгласие с клаузите на договора; 

 - декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от 

ЗОП от Мирослав Иванов Митрофанов; 

 - декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от 

ЗОП от  Милен Тодоров Георгиев; 

 - заверено копие на удостоверение за актуално състояние 

изх.№20141208101420/08.12.2014г.; 

 - оригинал на удостоверение за актуално състояние 

изх.№20150515133217/15.05.2015г.; 

 - заверено копие на удостоверение за ограничена проектантска 

правоспособност рег.№16269 на инж. Мирослав Иванов Митрофанов; 

 - оригинал на удостоверение за актуално състояние 

изх.№20150515132803/15.05.2015г. на „КОНИ – ПЕТЪР ПЕТРОВ” ЕООД; 

 - заверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от          

вида С; 

 - заверено копие на заповед № 1243/29.09.2012г. за преакредитиран орган за 

контрол от вида С при „КОНИ – ПЕТЪР ПЕТРОВ” ЕООД; 

 - декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от 

ЗОП на Петър Желев Петров; 

 - декларация за съгласие с клаузите на договора от Петър Желев Петров; 

 - декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП от Петър Желев Петров; 

 - декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП от Петър Желев 

Петров. 

Към офертата на участника не е представено заверено копие на сертификат 

за акредитация на орган за контрол от вида А.  

 

С уведомителни писма към участниците е отправена покана за отстраняване 

на нередовностите (липса на документи). В отговор, на която в дирекцията се 

получиха следните писма: 

С  писмо вх.№ 1376/22.05.2015г. „ЕНЛАБ” ЕООД гр. Левски предостави 

следните документи: 

- извадка от БДС EN ISO/IEC 17020:2012 за изискванията за независимост 

на органите за контрол; 

- заверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от            

вида С; 



- заверено копие на заповед № А588/31.10.2014г. за акредитиране на орган 

за контрол от вида С. 

Участникът не представил заверено копие на сертификат за акредитация на 

орган за контрол от вида А. 

 

С писмо вх.№1384/26.05.2015г. „РЕАКОЛД” ООД гр. Варна представиха 

следните документи: 

- декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; 

- декларация за съгласие с клаузите на договора; 

- ценово предложение; 

- заверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от              

вида А; 

- декларация за участие като подизпълнител; 

- декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. 

В приложените документи участникът не е представил оферта с 

административни сведения. 

 

С писмо вх.№1375/26.05.2015г. „4М Енерджи” ООД гр. Варна 

представиха следните документи: 

- декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП на Николинка Панева Георгиева – 

управител на „Ел – Плам Системс” ООД; 

- оригинал на удостоверение за актуално състояние с 

изх.№20150525095120/25.05.2015г.; 

- заверено копие на сертификат за акредитация на орган за контрол от           

вида А; 

- декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП на Николинка Панева 

Георгиева; 

- декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП на Николинка 

Панева Георгиева; 

- декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП на Милен Тодоров Георгиев – 

управител на „4М Енерджи” ООД гр. Варна; 

- заверено копие на заповед №А131/20.02.2015г.  

Участникът е представил всички изискуеми документи. 

 

Предвид гореизложеното комисията недопуска до класиране „ЕНЛАБ” 

ЕООД и „РЕАКОЛД” ООД, тъй като тези участници не са представили 

изискуемите документи. 

 

При така установените обстоятелства, комисията допусна до участие в 

процедурата „4М Енерджи” ООД гр. Варна, тъй като единствено този участник 

е представил всички изискуеми документи по поръчката. 

  

 Във връзка с гореизложеното комисията класира на първо място офертата 

на „4М Енерджи” ООД гр. Варна, с предложена от участника обща цена за 



изпълнение на обществената поръчка в размер на 6825.00 (шест хиляди 

осемстотин и двадесет и пет) лева без ДДС.  

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет „Услуга за 

контрол и ремонт на мълниезащитни и защитни заземителни уредби, 

изпитване на диелектрични средства за защита, обучение по електро - 

безопасност и издаване на сертификати за контрол в следните складови бази 

към ТД "Държавен резерв" гр. Велико Търново: СБ Дебелец и Габрово, СБ 

Ресен и Павликени, СБ Козаревец, СБ Поликраище, СБ Образцов чифлик, СБ 

Разград, СБ Иваново” с класирания на първо място участник „4М Енерджи” 

ООД гр. Варна 

 

 

Комисията приключи своята работа на 27.05.2015г. в 11:30 часа и 

Протокола беше предаден на Директора на ТД „ДР”гр.В.Търново на същата 

дата. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател :   ……………………........... 

 

          / инж.Д.Величкова / 

                  

      Членове : 1…………………………… 

 / Цв. Колева/   

 

2……………………............ 

       / Галя Гуркова / 

                                                                                             

        

 


