
Утвърждавам:       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……/П/…….. 

/Станимир Пеев/ 

 
 

П Р О Т О К О Л   

 

Днес, 24.09.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11.00 ч. комисия, 

назначена със Заповед № РД-10-329/11.09.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Андонова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”; 
 

и 
 

ЧЛЕНОВЕ: 
 

  1. Димитър Филев – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към 

дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

  2. Адриана Антова – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

,,Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”;  

  3. Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

към дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;   

 4. Кристина Харискова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

резервен член; 

 

 се събра, за да получи, разгледа и оцени подадените оферти за участие в обществена 

поръчка, чрез публична покана, с предмет „Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и 

дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и площи за нуждите на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по заявка на възложителя”. 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 101г, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), всички членове попълниха декларации за обстоятелства по чл. 

35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. 

 

В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 2 (две) оферти: 

1. Оферта с вх. № 4836/23.09.2015г. от „БУЛКАРГО” ООД; 

2. Оферта с вх. № 4849/23.09.2015г. от „Д.Д.Д.-1” ООД; 

 

На заседанието присъства г-н Пламен Кръстев Халачев – представител на участника 

„БУЛКАРГО“ ООД, с приложено пълномощно. 

  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и констатира 

следното: 

 

І. Оферта с вх. № 4836/23.09.2015г. от „БУЛКАРГО” ООД: 

Комисията отвори офертата на участника „БУЛКАРГО” ООД и оповести неговите ценово и 

техническо предложение. 

 Участникът предлага единични цени на услугите, както следва: 

- услугата по фумигация – 1.12 (един лев и дванадесет стотинки) лв./т. (без ДДС); 

- услугата по дезинсекция – 0.04 (нула лева и четири стотинки) лв./м2 (без ДДС); 

- услугата по дезинсекция – 0.06 (нула лева и шест стотинки) лв./м3 (без ДДС); 

- услугата по дератизация – 0.04 (нула лева и четири стотинки) лв./ м2 (без ДДС); 

Предлаганият от участника гаранционен срок на услугите по фумигация е 190 (сто и 

деветдесет) дни. 



 

ІІ. Оферта с вх. № 4849/23.09.2015г. от „Д.Д.Д.-1” ООД: 

Комисията отвори офертата на участника „Д.Д.Д.-1” ООД и оповести неговите ценово и 

техническо предложение. 

Участникът предлага единични цени на услугите, както следва: 

- услугата по фумигация – 0,71 (нула лева и седемдесет и една стотинки) лв./т. (без ДДС); 

- услугата по дезинсекция – 0,03 (нула лева и три стотинки) лв./м2 (без ДДС); 

- услугата по дезинсекция – 0,03 (нула лева и три стотинки) лв./м3 (без ДДС); 

- услугата по дератизация – 0,035 (нула лева и три цяло и пет десети стотинки) лв./ м2 

(без ДДС); 

Предлаганият от участника гаранционен срок на услугите по фумигация е 210 (двеста и 

десет) дни. 

 

На основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, Председателят на комисията предложи и г-н Халачев 

подписа ценовите и техническите предложения на участниците. 

 

Съгласно 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.  

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като констатира следното: 

 

I. Оферта с вх. № 4836/23.09.2015г. от „БУЛКАРГО” ООД: 

Комисията разгледа по същество представените от „БУЛКАРГО” ООД документи, като 

констатира, че същите са редовни и са в изискуемата от Възложителя форма, отговарят на 

изискванията на Възложителя и на разпоредбите на ЗОП. 

Комисията оцени офертата на участника по показателите от утвърдената методика, като 

установи следното: 

1. По показател П1, представляващ оценка на комплексната цена на услугите фумигация, 

дезинсекция и дератизация, с тежест в комплексната оценка 80%, участникът получава 0,66 (нула 

цяло и шестдесет и шест стотни) точки. 

2. По показател П2, представляващ  оценка на предложения гаранционен срок в дни за 

услугите по фумигация, с тежест в комплексната оценка 20%,  участникът получава 0,90 (нула 

цяло и деветдесет стотни) точки. 

Комисията формира обща комплексна оценка за офертата на участника 70,80 (седемдесет 

цяло и осемдесет стотни) точки, по посочената в методиката формула: 

КО = ((П1 x 0,8) + (П2 x 0,2)) x 100  

 

ІІ. Оферта с вх. № 4849/23.09.2015г. от „Д.Д.Д.-1” ООД: 

Комисията разгледа по същество представените от „Д.Д.Д.-1” ООД документи, като 

констатира, че същите са редовни и са в изискуемата от Възложителя форма, отговарят на 

изискванията на Възложителя и на разпоредбите на ЗОП. 

Комисията оцени офертата на участника по показателите от утвърдената методика, като 

установи следното: 

1. По показател П1, представляващ оценка на комплексната цена на услугите фумигация, 

дезинсекция и дератизация, с тежест в комплексната оценка 80%, участникът получава 1 (една) 

точка. 

2. По показател П2, представляващ оценка на предложения гаранционен срок в дни за 

услугите по фумигация, с тежест в комплексната оценка 20%,  участникът получава 1 (една) точка. 

Комисията формира обща комплексна оценка за офертата на участника 100,00 (сто) точки, 

по посочената в методиката формула: 

КО = ((П1 x 0,8) + (П2 x 0,2)) x 100  

 

Комплексните оценки, оценките на показателите, техните компоненти и подкомпоненти са 

подробно изложени в Приложение № 1 към настоящия протокол. 



 

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията класира офертите на участниците, както следва: 
 

1.На първо място офертата на „Д.Д.Д.-1” ООД с Комплексна оценка – 100,00 (сто) точки. 
 

2.На второ място офертата на „БУЛКАРГО” ООД с Комплексна оценка – 70,80 

(седемдесет цяло и осемдесет стотни) точки. 
  

Класирането на участниците е извършено съгласно утвърдената методика за оценка на 

офертите, като офертата  получила Комплексна оценка с най-голям брой точки се класира на 

първо място. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 101е от ЗОП и чл. 59, ал 1 от ВП, комисията 

предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други складови 

бази, сгради и площи за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси” по заявка на възложителя“ с класирания на първо място участник „Д.Д.Д.-1” ООД. 

 

 

Приложение: съгласно текста  

 

 

24.09.2015г. 

гр. София 

                                                   Председател:             .……/П/…….. 

                            / Цветелина Андонова / 

 

                                             Членове:                  .……/П/…….. 

                            / Димитър Филев / 

 

                                                      .……/П/……..      

                        / Адриана Антова / 

 

                                                      .……/П/…….. 

                                              / Мартин Киров / 

 

                                                                                                                                     .……/П/……..          

                                                                                                                  / Кристина Харискова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


