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УТВЪРЖДАВАМ: 

НИКОЛА КОСТАДИНОВ             /п/ 

Директор на ТД “Държавен резерв” 

гр.В.Търново 

 

ДАТА: 17.09.2015г. 

 

    

 

П Р О Т О К О Л 

 

        Днес 16.09.2015 година, в административната сграда на ТД „Държавен резерв” 

гр.В.Търново с адрес: ул. „Христо Ботев” № 86 в 10.00 часа на основание чл.101г , ал.1 от 

ЗОП,  чл.70 и чл.71 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби 

на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН и в изпълнение на Заповед             

№ РД-10-211/25.08.2015г.  на Директора на ТД “ДР” гр. Велико Търново, комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Станиславов Славов – Ст.специалист в отдел „ФДАПОПСБ” при          

ТД “ДР” гр. В. Търново 

                     и членове:  
1. Вилма Валентинова Димитрова – Главен юрисконсулт в отдел „ФДАПОПСБ” при                 

ТД “ДР” гр. В. Търново 

2. Пламен Николаев Йоцов – Старши счетоводител в отдел „ФДАПОПСБ” при ТД “ДР”           

гр. В. Търново 

 

 

се събра и състави този протокол със задача да получи, разгледа и оцени с критерий - 

„най-ниска цена” ценови оферти за участие в обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет: „Извършване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой 

пожароизвестителна централа в СБ Дебелец към ТД „ДР”  гр. Велико Търново” 

  

Комисията получи Списък на подадените оферти по образец Приложение 6 съгласно 

чл. 36, ал.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на 

държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, ведно с получените 5 броя 

оферти в деловодството на ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново в срока на валидност на 

публичната покана, а именно: 

 

1. Вх.№ 1/ 04.09.2015г. в 10.22 часа  на „Стеитс България”ООД гр.София 

2. Вх.№ 2/14.09.2015г. в 13.53 часа на „Сектрон Русе”ЕООД гр.Русе 

3. Вх.№ 3/14.09.2015г. в 14.47 часа на „Векс”ЕООД гр.Русе 

4. Вх.№ 4/15.09.2015г. в 10.27 часа „ААПЕЗ”АД гр.Варна 

5. Вх.№ 5/15.09.2015г. в 12.00 часа на „РВЦ”ООД гр.Шумен 

 

Всички оферти са получени преди изтичането на крайния срок за подаването им, в 

запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост съгласно изискванията в публичната 

покана. 

В определения час за отваряне на офертите не присъстват представители на 

средствата за масово осведомяване,  както представители на участниците или други лица. 

  

Председателя и членовете на комисията са попълнили декларации по чл.35, ал.1 т.2-4 

от ЗОП, във връзка с чл.101г, ал.2 от ЗОП и пристъпиха към отваряне на 5 бр. оферти по 

реда на постъпването им като констатираха следното: 
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1. Вх.№ 1/  04.09.2015г. в 10.22 часа  на „Стеитс България”ООД гр.София 

 

2. Вх.№ 2/ 14.09.2015г. в 13.53 часа на „Сектрон Русе”ЕООД гр.Русе 

 

3. Вх.№ 3/ 14.09.2015г. в 14.47 часа на „Векс”ЕООД гр.Русе 

 

4. Вх.№4/ 15.09.2015г. в 10.27 часа „ААПЕЗ”АД гр.Варна 

 

5. Вх.№ 5/15.09.2015г. в 12.00 часа на „РВЦ”ООД гр.Шумен 

 

 

Комисията разгледа получените оферти и констатира, че участниците отговарят на 

изискванията на чл.101 в от ЗОП. Офертите са в съответствие с техническата спецификация 

и обявените условия в публичната покана . 

 

При така установените обстоятелства комисията пристъпи към оповестяване на 

ценовите им предложения:  

 

1. „Стеитс България”ООД гр.София с ценово предложение  - 1230,00 лева без ДДС 

 

2. „Сектрон Русе”ЕООД гр.Русе с ценово предложение  - 1135,00 лева без ДДС 

 

3. „Векс”ЕООД гр.Русе с ценово предложение  -1330,00 лева без ДДС 

 

4. „ААПЕЗ”АД гр.Варна с ценово предложение  -1096,00 лева без ДДС 

 

5. „РВЦ”ООД гр.Шумен с ценово предложение  - 930,00лева без ДДС 

 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси по ЗЗНН, утвърдени със 

Заповед №РД-10-259/19.09.2014г. на Председателя на ДА ДРВВЗ(ВП), приключи публичната 

част от заседанието, след което комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

Съгласно чл.70 от ЗОП комисията с писмо изх.№21-032349/16.09.2015г. изиска 

писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на „РВЦ”ООД 

гр.Шумен, тъй като същото е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

На 17.09.2015г. в 10:30 часа комисията се събра да разгледа предоставеното писмо 

получено в определения срок и установи, че същото представлява изложени твърдения на 

представителя на дружеството без приложени конкретни писмени доказателства, 

удостоверяващи изложените обстоятелства. С оглед на което комисията не може да счете 

обосновката за обективна и достоверна. 

Предвид разменена кореспонденция между ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново и 

„РВЦ” гр.Шумен по изпълнение на сключен договор от 08.04.2014г. по писма 

№№1318/22.05.2014г.; №21-05-1379/29.05.2014г.; № 21-05-1408/02.06.2014г.; №21-05-1408/ 

11.06.2014г.; №21-03-2121/25.08.2014г.; № 20-14-2348/25.2014г.; №30-13-2961/10.11.2014г.; 

№3011/19.11.2014г.; 21-03-3109/27.11.2014г.; №30-13-2961/11.12.2014г. е видно, че                                           

дружеството не е изпълнявало коректно задълженията си.  

С оглед на изложеното комисията на основание чл.70, ал.3 от ЗОП отстранява 

участника поради необоснованост на ценовото предложение, тъй като същото е с 22,35 % по-

благоприятно от средната стойност на останалите участници по същият показател за оценка 

и посочената обосновка не е обективна. 
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След като констатира, че всички документи са в изискуемата форма и отговарят на 

изискванията на Възложителя, комисията премина към оценяване и класиране на останалите 

участниците в обществената поръчка, съгласно посочения в Заповед №РД-10-

211/25.08.2015г. на Директора на ТД “ДР” гр. Велико Търново по критерии : „най-ниска 

цена” и е класирала офертите на участниците както следва: 

 

Първо място: „ААПЕЗ”АД гр.Варна с ценово предложение  -1096,00 лева без ДДС 

 

Второ място:„Сектрон Русе”ЕООД гр.Русе с ценово предложение  - 1135,00 лева без ДДС 

 

Трето място: „Стеитс България”ООД гр.София с ценово предложение - 1230,00 лева без 

ДДС 

 

Четвърто място: „Векс”ЕООД гр.Русе с ценово предложение  -1330,00 лева без ДДС 

 

 

 

На основание чл.101е от ЗОП комисията предлага на Възложителя да сключи договор 

за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „„Извършване на доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 1 брой пожароизвестителна централа в СБ Дебелец към 

ТД „ДР” гр. Велико Търново” с класирания на първо място „ААПЕЗ”АД гр.Варна  

 

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се представи на 

Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП и чл. 59, ал.3 от Вътрешните 

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

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН. 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 на 

условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател :  ………………………   /п/ 

                 / Михаил Славов /     

     

      Членове :  

1. ……………………… /п/ 

  / Вилма Димитрова /   

 

2. ……………………… /п/ 

       / Пламен Йоцов/ 


