
УТВЪРЖДАВАМ:  /п/ 

Директор ТД „Държавен резерв” 

Виолета Георгиева 

Дата: 03.12.2015 г. 

Вх. № 1264/03.12.2015 г. 

 

 

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ 
 

 От дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-130/16.11.2015 г. на 

Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас за получаване, разглеждане, оценка и 

класиране на подадените оферти за участие в процедура по възлагане на обществена 

поръчка чрез публична покана по реда на Глава 8 „а” от ЗОП и Глава четвърта, Раздел 

III от „Вътрешни правила за организиране на работата и изпълнение на дейностите по 

възлагане на обществени поръчки и продажба на държавни резерви, военновременни 

запаси и запаси по ЗЗНН”, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, с предмет: „Подмяна на дограма, подмяна на 

хидроизолация на покрив и ремонт на aдминистративна сграда в складова база 

Българово към ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, с обособени позиции: 1. 

Доставка на ПВЦ и алуминиева дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и 

ремонт на административна сграда; 2. Монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма на 

административна сграда (предназначена за изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на чл. 16г от ЗОП)”, в 

състав:  

 

Председател: Венета Димитрова Щерева - Главен експерт в отдел УСБКРЗ в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас; 

Членове: 1. Румен Григоров Георгиев – Главен специалист в отдел ФДАПО 

в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас;  

  2. Магдалена Цочева Михайлова – Главен експерт в отдел УСБКРЗ 

в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас;  

3. Мария Стоянова Проданова-Стоева – Юрисконсулт в отдел 

ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас; 

 

На определената със Заповед № РД-09-130/16.11.2015 г. дата 27.11.2015 г., от 

10:30 ч., комисията се събра за отваряне, разглеждане и класиране на офертите. В 

определения час за отваряне на офертите присъства и г-н Янчо Василев Вълков, 

надлежно упълномощен от г-н Димитър Димитров Янакиев – Управител на „Мидия 

пласт“ ООД, гр. Бургас. Не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване, както и представители на другите участници или други лица. Съгласно 

чл. 101г от ЗОП и чл. 58 ал. 3 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, 



утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, г-н 

Вълков подписа всички технически и ценови предложения на участниците. С това, на 

осн. чл. 58, ал. 4 от същите, приключи публичната част от заседанието, след което 

комисията продължи работата си в закрито заседание.  

В резултат от работата на комисията е съставен Протокол с вх. № 

1264/27.11.2015 г. В него комисията направи следните констатации: 

 

1. Комисията констатира, че е получена оферта по обособена позиция 1, с 

вх. № 1223/20.11.2015 г. от „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе, постъпила в 11:00 ч, 

с ценово предложение 19 615,39 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин и петнадесет лева 

и тридесет и девет стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 7  /седем/ работни дни и 

гаранционен срок 10 /десет/ години. 

 

2. Комисията констатира, че е получена оферта по обособена позиция 1, с 

вх. № 1224/20.11.2015 г. от „ЮМС ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе, постъпила в 11:00 ч, с 

ценово предложение 19 344,03 лв. /деветнадесет хиляди триста четиридесет и четири 

лева и три  стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 6  /шест/ работни дни и гаранционен 

срок 10 /десет/ години. 

 

3. Комисията констатира, че е получена оферта по обособена позиция 1, с 

вх. № 1245/26.11.2015 г. от „МИРО СОФСТРОЙ“ ЕООД, гр. Берковица, постъпила 

в 09:10 ч., с ценово предложение 21 841,46 лв. /двадесет и един хиляди осемстотин 

четиридесет и един лева и четиридесет и шест стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 7  

/седем/ работни дни и гаранционен срок 5 /пет/ години.  

 

4. Комисията констатира, че е получена оферта по обособени позиции 1 и 2, 

с вх. № 1246/26.11.2015 г. от „КИТ СТРОЙ“ ООД, гр. Димитровград, постъпила в 

09:15 ч., както следва:  

- по обособена позиция 1: ценово предложение 20 853,83 лв. /двадесет хиляди 

осемстотин петдесет и три лева и осемдесет и три стотинки/ без ДДС, срок на 

изпълнение 6 /шест/ работни дни и гаранционен срок 10 /десет/ години;  

- по обособена позиция 2: ценово предложение 2574 лв. /две хиляди петстотин 

седемдесет и четири лева/ без ДДС, срок на изпълнение 7 /седем/ работни дни и 

гаранционен срок 10 /десет/ години; 

 

5. Комисията констатира, че е получена оферта по обособени позиции 1 и 2, 

с вх. № 1248/26.11.2015 г. от „АРК-БИЛДИНГ“ ООД, гр. Ямбол, постъпила в 10:50 

ч., както следва: 

- по обособена позиция 1: ценово предложение 20 284,52 лв. /двадесет хиляди 

двеста осемдесет и четири лева и петдесет и две стотинки/ без ДДС, срок на 

изпълнение 7  /седем/ работни дни и гаранционен срок 10 /десет/ години;  

- по обособена позиция 2: ценово предложение 2212,21 лв. /две хиляди двеста и 

дванандесет лева и двадесет и една стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 7  

/седем/ работни дни и гаранционен срок 10 /десет/ години; 



След като се запозна с представените от участника документи комисията 

установи, че не е представена декларация за конфиденциалност по чл. 33 ал. 1 от ЗОП, 

съгласно изискванията, посочени в публичната покана на Възложителя. Съобразно 

изискванията на чл. 58 ал. 5 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН,  

комисията изпрати уведомително писмо до участника с изх. № 1248/30.11.2015 г., с 

приложен протокол вх. № 1264/27.11.2015 г. от работата на комисията, с което го 

покани да отстрани посочените нередовности в 5-дневен срок от получаването му. 

 

6. Комисията констатира, че е получена оферта по обособена позиция 1, с 

вх. № 1249/26.11.2015 г. от „ПРОЕКТ-СТРОЙ“ ЕООД, гр. Шумен, постъпила в 11:00 

ч., с ценово предложение 24 284,43 лв. /двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и 

четири лева и четиридесет и три стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 10 /десет/ 

работни дни и гаранционен срок 5 /пет/ години. 

 

7. Комисията констатира, че е получена оферта по обособена позиция 1, с 

вх. № 1250/26.11.2015 г. от „МИДИЯ ПЛАСТ“ ООД, гр. Бургас, постъпила в 13:15 ч., 

с ценово предложение 23 414,50 лв. /двадесет и три хиляди четиристотин и 

четиринадесет лева и  петдесет стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 5 /пет/ работни 

дни и гаранционен срок 10 /десет/ години. 

 

8. Комисията констатира, че е получена оферта по обособена позиция 2, с 

вх. № 1251/26.11.2015 г. от „МИДИЯ ПЛАСТ“ ООД, гр. Бургас, постъпила в 13:20 ч., 

с ценово предложение 2260,70 лв. /две хиляди двеста и шестдесет лева и седемдесет 

стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 3 /три/ работни дни и гаранционен срок 10 

/десет/ години. 

 

9. Комисията констатира, че е получена оферта по обособени позиции 1 и 2, 

с вх. № 1258/26.11.2015 г. от „ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Варна, 

постъпила в 16:46 ч., както следва: 

- по обособена позиция 1: ценово предложение 21 431,36 лв. /двадесет и една 

хиляди четиристотин тридесет и един лева и тридесет и шест стотинки/ без ДДС, 

срок на изпълнение 5 /пет/ работни дни и гаранционен срок 10 /десет/ години;  

- по обособена позиция 2: ценово предложение 1905,14 лв. /хиляда деветстотин и 

пет лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 1 /един/ 

работен ден и гаранционен срок 10 /десет/ години; 

След като се запозна с представените от участника документи комисията 

установи, че не е представена декларация за конфиденциалност по чл. 33 ал. 1 от ЗОП, 

съгласно изискванията, посочени в публичната покана на Възложителя. Съобразно 

изискванията на чл. 58 ал. 5 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН,  

комисията изпрати уведомително писмо до участника с изх. № 1258/30.11.2015 г., с 

приложен протокол вх. № 1264/27.11.2015 г. от работата на комисията, с което го 

покани да отстрани посочените нередовности в 5-дневен срок от получаването му. 



 

10. Комисията констатира, че е получена оферта по обособена позиция 1, с 

вх. № 1259/26.11.2015 г. от „РОМАН 9999“ ЕООД, гр. Бургас, постъпила в 16:58 ч., с 

ценово предложение 25 649,42 лв. /двадесет и пет хиляди шестотин четиридесет и девет 

лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 10 /десет/ работни дни 

и гаранционен срок 5 /пет/ години.  

След като се запозна с представените от участника документи комисията 

установи, че предлаганата от участника цена надхвърля посочената в публичната 

покана прогнозна стойност по тази позиция, а именно 24 782 лв. без ДДС. С оглед на 

това, комисията прецени, че офертата на участника не отговаря на изискванията на 

Възложителя, предварително обявени в публичната покана, следователно следва да 

бъде отстранена и да не бъде допусната до разглеждане и класиране. На участника 

бе изпратено уведомително писмо с изх. № 1260/30.11.2015 г., с приложен протокол вх. 

№ 1264/27.11.2015 г. от работата на комисията. 

 

11. Комисията констатира, че е получена оферта по обособена позиция 2, с 

вх. № 1260/26.11.2015 г. от „РОМАН 9999“ ЕООД, гр. Бургас, постъпила в 16:59 ч., с 

ценово предложение 2278,40 лв. /две хиляди двеста седемдесет и осем лева и 

четиридесет стотинки/ без ДДС, срок на изпълнение 10 /десет/ работни дни и 

гаранционен срок 5 /пет/ години. След като се запозна с представените от участника 

документи комисията установи, че в ценовото предложение на участника е допусната 

техническа грешка, а именно че посочените на първа и втора страница от 

предложението общи крайни цени за изпълнение на поръчката се различават. На първа 

страница е посочена обща крайна цена 2734,08 лв. без ДДС, а на втора страница същата 

сума е посочена като стойност с ДДС. Съобразно изискванията на чл. 58 ал. 5 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни 

резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН,  комисията изпрати уведомително 

писмо до участника с изх. № 1260/30.11.2015 г., с приложен протокол вх. № 

1264/27.11.2015 г. от работата на комисията, с което го покани да отстрани посочените 

нередовности в 5-дневен срок от получаването му. 

 

На 01.12.2015 г., в предоставения 5-дневен срок за отстраняване на 

нередовности, е представена декларация за конфиденциалност по чл. 33 ал. 1 от ЗОП от 

страна на „ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Варна. 

 

На 01.12.2015 г., в предоставения 5-дневен срок за отстраняване на 

нередовности, е представено ценово предложение с отстранена в него техническа 

грешка от страна на „РОМАН 9999“ ЕООД, гр. Бургас. 

 

На 02.12.2015 г., в предоставения 5-дневен срок за отстраняване на 

нередовности, е представена декларация за конфиденциалност по чл. 33 ал. 1 от ЗОП от 

страна на „АРК-БИЛДИНГ“ ООД, гр. Ямбол. 

 

 



Комисията се събра повторно на 03.12.2015 г. в състав: 

 

Председател: Венета Димитрова Щерева - Главен експерт в отдел УСБКРЗ в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас; 

Членове: 1. Румен Григоров Георгиев – Главен специалист в отдел ФДАПО 

в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас;  

  2. Димитрина Николова Тюфекчиева – Главен специалист в отдел 

ФДАПО в отдел ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас – резервен член съгл. 

Заповед № РД-09-130/16.11.2015 г. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, 

замества Магдалена Цочева Михайлова – Главен експерт в отдел УСБКРЗ в ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас (в платен отпуск);  

3. Мария Стоянова Проданова-Стоева – Юрисконсулт в отдел 

ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас; 

 

След като констатира, че всички останали документи са в изискуемата форма и 

отговарят на изискванията на Възложителя, комисията премина към оценяване и 

класиране на подадените и допуснати оферти на участниците по отделните обособени 

позиции на обществената поръчка, съгласно посочения в Заповед № РД-09-

130/16.11.2015 г. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас критерий 

„икономически най-изгодна оферта” и съгласно методиката за оценка, приложена към 

документацията на публичната покана и към настоящия протокол. 

 

Комисията констатира, че по Позиция 1 най-ниската предложена цена в лева за 

изпълнение на обществената поръчка е 19 344,03 /деветнадесет хиляди триста 

четиридесет и четири лева и три  стотинки/ без ДДС, най-краткият предложен срок за 

изпълнение е 5 /пет/ работни дни и максималният гаранционен срок е 10 /десет/ години. 

 

По позиция 2 най-ниската предложена цена в лева за изпълнение на 

обществената поръчка е 1905,14 /хиляда деветстотин и пет лева и четиринадесет 

стотинки/ без ДДС, най-краткият предложен срок за изпълнение е 1 /един/ работен ден 

и максималният гаранционен срок е 10 /десет/ години. 

 

Резултатът от класирането по позиции е както следва: 

 

По обособена позиция 1: 

 

1. „ЮМС ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе  – КО = 9,666 т.; 

2. „ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Варна – КО = 9,513 т.; 

3. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе – КО = 9,358 т.; 

4. „КИТ СТРОЙ“ ООД, гр. Димитровград – КО = 9,304 т.; 

5. „АРК-БИЛДИНГ“ ООД, гр. Ямбол – КО = 9,196 т.; 

6. „МИДИЯ ПЛАСТ“ ООД, гр. Бургас – КО = 9,130 т.; 

7. „МИРО СОФСТРОЙ“ ЕООД, гр. Берковица – КО = 7,356 т.; 



8. „ПРОЕКТ-СТРОЙ“ ЕООД, гр. Шумен – КО = 6,482 т.; 

9. „РОМАН 9999” ЕООД – ОТСТРАНЕН; 

 

По обособена позиция 2: 

 

1. „ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Варна – КО = 10,000 т.; 

2. „МИДИЯ ПЛАСТ” ООД – КО = 7,879 т.; 

3. „АРК-БИЛДИНГ“ ООД, гр. Ямбол – КО = 7,590 т.; 

4. „КИТ СТРОЙ“ ООД, гр. Димитровград – КО = 6,985 т.; 

5. „РОМАН 9999” ЕООД – КО = 5,880 т.; 

 

Комисията, на основание чл. 101е от ЗОП, предлага на Възложителя да сключи 

договор по обособена позиция 1 с класирания на първо място участник „ЮМС 

ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе . 

 

Комисията, на основание чл. 101е от ЗОП, предлага на Възложителя да сключи 

договор по обособена позиция 2 с класирания на първо място участник „ДЕЛТА 

ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, гр. Варна. 

 

Настоящият протокол да се представи на Директора на ТД „Държавен резерв” 

гр. Бургас за утвърждаване, съгласно чл. 101 „г”, ал. 4, от ЗОП и чл. 59, ал. 3 от 

„Вътрешни правила за организиране на работата и изпълнение на дейностите по 

възлагане на обществени поръчки и продажба на държавни резерви, военновременни 

запаси и запаси по ЗЗНН”, утвърдени със Заповед № РД-10- 259/19.09.2014 г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ. След утвърждаването му, копие от протокола да бъде 

изпратен на участниците, подали оферти в обществената поръчка, и да 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. 

 

Настоящият протокол е съставен на 03.12.2015 г., като неразделна част от него 

представлява методиката за оценка към настоящата обществена поръчка. 

Копие от протокола да се предостави на Председателя на комисията и на 

членовете за сведение.  

 

 

 

 

Председател: Венета Димитрова Щерева – /п/ 

 

Членове: 1. Румен Григоров Георгиев – /п/ 

 

  2. Димитрина Николова Тюфекчиева - /п/ 

 

3. Мария Стоянова Проданова-Стоева - /п/ 


