
Утвърдил:   П     

инж. Димитър Попов 

Директор на Териториална дирекция 

„Държавен резерв“ гр. София 

 

П Р О Т О К О Л 

          

На основание Заповед  № РД-09-16/02.10.2015 г., изменена със Заповед № РД-

09-19/20.10.2015 г.  

 

Днес 21.10.2015 г., комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Еней Панов Тишов – главен експерт  в отдел УСБКРЗ 

ЧЛЕНОВЕ : 

1. Михаил Лазаров Базлянков – главен юрисконсулт в отдел ФДПО, 

2. Радослава Стоянова Илкова – началник отдел ФДПО, 

проведе заседание и разгледа постъпилите оферти за услуга, съгласно изискванията за 

провеждане на обществени поръчки, чрез публична покана с предмет: 

„Извършване на строително-ремонтни дейности” 

 

на обект: ПБ Антон към ТД „Държавен резерв” – гр. София. 

В указания срок в деловодството на ТД ДР – гр. София са постъпили 15 

/петнадесет/ оферти: 

1. Оферта с вх. № 1746/13.10.2015 г. от „Стоянстройпласт” ЕООД. 

2. Оферта с вх. № 1764/15.10.2015 г. от „ПРОЕКТ-СТРОЙ” ЕООД. 

3. Оферта с вх. № 1778/16.10.2015 г. от „Ваяна” ЕООД. 

4. Оферта с вх. № 1784/19.10.2015 г. от „БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО 

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕООД. 

5. Оферта с вх. № 1785/19.10.2015 г. от “ПРОСТОР 005” ЕООД. 

6. Оферта с вх. № 1800/20.10.2015 г. от ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев”. 

7. Оферта с вх. № 1801/20.10.2015 г. от „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД. 



8. Оферта с вх. № 1802/20.10.2015 г. от „МИРОСОФСТРОЙ” ЕООД. 

9. Оферта с вх. № 1803/20.10.2015 г. от “ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД. 

10. Оферта с вх. № 1806/20.10.2015 г. от „ДЕВОР” ООД. 

11. Оферта с вх. № 1809/20.10.2015 г. от „КЛАСИКО ПРОЕКТ” ЕООД. 

12. Оферта с вх. № 1813/20.10.2015 г. от „ТИС ГРУП” ЕООД. 

13. Оферта с вх. № 1814/20.10.2015 г. от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД. 

14. Оферта с вх. № 1816/20.10.2015 г. от „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД. 

15. Оферта с вх. № 1820/20.10.2015 г. от „НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. 

На заседанието не присъстваха представители на дружествата. 

След като констатира, че всички необходими документи са в изискуема форма, 

съгласно българското законодателство и отговарят на изискванията на Възложителя, 

комисията премина към оценяване и класиране на участниците в обществената 

поръчка, съгласно посочения критерий – най-ниска обща цена /в лева без ДДС/, с 

включени транспортни и други разходи: 

 

Фирма                                                             Сума за извършване на услугата: 

 

ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев”                                          - 13 604.74 лв. 

“ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД                                             - 13 855.68 лв. 

„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД                                                    - 14 068.83 лв. 

„МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД                                                   - 14 684.68 лв. 

„Стоянстройпласт” ЕООД                                                     - 15 591.20 лв. 

„ПРОЕКТ-СТРОЙ” ЕООД                                                    - 15 908.07 лв. 

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД                               - 17 999.36 лв. 

„ДЕВОР” ООД                                                                          - 19 074.77 лв. 

“ПРОСТОР 005” ЕООД                                                          - 19 109.92 лв. 

„БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО  

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕООД                      - 19 313.20 лв. 

„НСИ-НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД                        - 19 688.40 лв. 



„МИРОСОФСТРОЙ” ЕООД                                                 - 19 861.28 лв. 

„ТИС ГРУП” ЕООД                                                                - 19 922.50 лв. 

„КЛАСИКО ПРОЕКТ” ЕООД                                              - 21 661.70 лв. 

„Ваяна” ЕООД                                                                         - 24 218.90 лв. 

Оферираните цени са без включен ДДС. 

На база на ценовите предложения от изпратените оферти на фирмите участнички и 

критерият за оценка „най-ниска обща цена”, комисията взе решение за изпълнител за 

извършване на услугата, да бъде избран ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев”, който 

отговаря напълно на всички изисквания заложени в публикуваната публична покана, 

съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/.  

На това основание, комисията предлага да бъде сключен договор за извършване на 

ремонтно строително-монтажни работи /РСМР/ в петролна база Антон с фирма ЕТ 

„АС-СТРОЙ-Янко Славчев”. 

 

 

 

Председател : ..................П....................... 

                         / Eней Тишов / 

 

Членове :      1..................П.......................... 

                         / Михаил Базлянков / 

           

                      2.................П........................... 

                        / Радослава Илкова / 


