
   стр.1/3 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 

Директор на Териториална дирекция 

„Държавен резерв” гр. Пловдив 

 

Дата: ................................... 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

  

  

Днес 27.07.2015 г., в административната сграда на ТД ДР гр. Пловдив, на основание 

чл.101 г, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 70 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и 

запаси по ЗЗНН, се събра комисия в състав: 

Председател: Красимир Ангелов Белчилов – Главен експерт, отдел ФДАПО при ТД ДР гр. 

Пловдив. 

Членове: 1. Веселина Димитрова Гошева – Главен юрисконсулт, отдел ФДАПО при ТД ДР 

гр. Пловдив; 

  2. Дарко Минев Иванов – Старши експерт, отдел ФДАПО при ТД ДР гр. Пловдив, 

назначена със Заповед № РД-09-23/06.07.2015 г. на Директора на ТД “Държавен резерв” 

Пловдив със следната задача съгласно заповедта: Да получи, разгледа по реда на тяхното 

постъпване и оцени офертите, подадени по публична покана за възлагане на обществена 

поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет „Техническо обслужване и 

презареждане на пожарогасители намиращи се в Администрацията и складовите бази на ТД 

„Държавен резерв” гр. Пловдив“. 

В определения час за отваряне на офертите не присъстват представители на 

средствата за масово осведомяване, както и други лица. 

Председателят и всички членове на комисията са попълнили декларации по чл.35, 

ал.1, т.2-4 от ЗОП, във връзка с чл.101 г, ал.2 от ЗОП. 

Комисията получи Списък на подадените оферти (Приложение №6 към чл.36, ал.2 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН), ведно с четири броя оферти, подадени в 

деловодството на ТД ДР гр. Пловдив в срока на валидност на публичната покана: 

 

 

Комисията разгледа постъпилите оферти по поредността на постъпването им и 

констатира следното: 

 

• Оферта с вх. №1646/23.07.2015 г. с подател „БВА и сие” ООД гр. Стара Загора 

съдържа: Оферта с административни сведения, Техническо предложение, Ценово 

предложение, Удостоверение №20150602130750/02.06.2015 г. от АВ, Разрешение 

№137/30.05.2012 г. от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, 

Вх. № Фирма 

1646/23.07.2015 г. „БВА и сие” ООД гр. Стара Загора 

1651/23.07.2015 г. „РВЦ” ООД гр. Шумен 

1662/24.07.2015 г. „Ангелков БГ” ЕООД гр. Кюстендил 

1663/24.07.2015 г. „Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита” АД гр. 

Варна  
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Декларации за липса на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП – 2 бр., Декларация за 

конфиденциалност по чл.33 ал.4 от ЗОП, Декларация за съгласие с клаузите на проекта на 

договора и споразумението по ЗБУТ, Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП, Сертификати по 

ISO – 3бр. 

 

• Оферта с вх. №1651/23.07.2015 г. с подател „РВЦ” ООД гр. Шумен съдържа: Оферта 

с административни сведения, Удостоверение за регистрация по ЗДДС,  Копие на БУЛСТАТ 

номер, Разрешение № 128/21.05.2012 г. от ГД „Пожарна безопасност и защита на 

населението” при МВР, Техническо предложение, Ценово предложение, Декларация за 

липса на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП., Декларация за конфиденциалност по чл.33 ал.4 

от ЗОП, Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и споразумението по 

ЗБУТ, Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП, референции – 4 бр., Декларация за валидност на 

представената оферта. 

 

• Оферта с вх. №1662/24.07.2015 г. с подател „Ангелков БГ” ЕООД гр. Кюстендил 

съдържа: Оферта с административни сведения, Разрешение № 433/03.07.2014 г. от ГД 

„Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, Удостоверение за професионално 

обучение – 1 бр., Техническо предложение, Ценово предложение, Декларация за 

конфиденциалност по чл.33 ал.4 от ЗОП, Декларация за съгласие с клаузите на проекта на 

договора и споразумението по ЗБУТ, Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП, Декларация за 

липса на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП. 

 

• Оферта с вх. №1663/24.07.2015 г. с подател „Агенция за аварийна, пожарна и 

екологична защита” АД гр. Варна съдържа: Оферта с идентификация на участника, 

Удостоверение №20150224084230/24.02.2015 г. от АВ, Удостоверение за регистрация по 

ЗДДС, Разрешение №138/30.05.2012 г. от ГД „Пожарна безопасност и защита на 

населението” при МВР, Разрешение №422/20.03.2014 г. от ГД „Пожарна безопасност и 

защита на населението” при МВР, Декларации за липса на обстоятелства по чл.47 ал.5 от 

ЗОП – 3 бр., Декларация за конфиденциалност по чл.33 ал.4 от ЗОП, Декларация за съгласие 

с клаузите на проекта на договора и споразумението по ЗБУТ, Декларация по чл.56 ал.1 т.8 

от ЗОП, Списък-декларация на основните договори, сходни с предмета на поръчката, 

Референции – 5 бр., Списък-декларация на персонала, Справка за уведомленията по чл.62 

ал.4 от КТ – 2 бр., Документи за професионалната квалификация на персонала – 4 бр., 

Удостоверения за професионално обучение – 4 бр., Сертификат ISO 9001:2008, Техническо 

предложение и Ценово предложение, Договор за управление и контрол. 

Всички подадени оферти са съобразени с изискванията, обявени в публичната покана 

и отговарят на изискванията на чл.101 в от ЗОП. Ценовите предложения за техническо 

обслужване и презареждане на пожарогасители са в рамките на посочената в публичната 

покана стойност, с изключение на подаденото ценово предложение от „Агенция за аварийна, 

пожарна и екологична защита” АД гр. Варна, което надвишава определения и посочен в 

публичната покана финансов ресурс. 

Комисията класира офертите по критерий „най-ниска цена” в следния ред: 

№ по 

ред 

 

Кандидат Обща цена за 

техническо 

обслужване и 

презареждане на 

пожарогасители без 

ДДС 

Обща цена за 

техническо 

обслужване и 

презареждане на 

пожарогасители с 

ДДС.  

1. „РВЦ” ООД гр. Шумен 557,50 669,00 

2. „Ангелков БГ” ЕООД гр. Кюстендил 780,44 936,53 

3. „БВА и сие” ООД гр. Стара Загора 799,63 959,56 

4. „Агенция за аварийна, пожарна и 

екологична защита” АД гр. Варна 

1052,30 1262,76 
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На първо място комисията класира „РВЦ” ООД гр. Шумен. Дружеството е 

предложило най-ниска цена за Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители 

намиращи се в Администрацията и складовите бази на ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив. 

Комисията предлага на Директора на ТД „Държавен резерв” Пловдив да се сключи 

договор за Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители намиращи се в 

Администрацията и складовите бази на ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив с класираната на 

първо място „РВЦ” ООД гр. Шумен. 

 

 

 

 

 

 

Подписи на комисията: 

 

Председател: Красимир Белчилов............................. 

 

Членове: 1. Веселина Гошева.............................. 

 

  2. Дарко Иванов................................... 

 


