
  
 УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ”ДР” - Варна: 

      __________________ 

           / Огнян Иванов / 

 

   

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

      Днес, 15.04.2016г., в изпълнение на чл.101г от ЗОП и на основание Заповед 

№ РД-10-58/25.03.2016г. на Директора на ТД  "Държавен резерв", гр. Варна, комисия в 

състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Николов Димитров – началник  отдел ФДАПО в ТД ДР Варна 

и членове:          1. Пламен Петков Маринов - началник сектор УС в ТД ДР Варна  

     2. Екатерина Стойчева Иванова–старши юрисконсулт в ТД ДР Варна 

      

 

се събра в ТД " ДР" - Варна за разглеждане и оценяване на оферти, постъпили след 

публикуване на публична покана за „Услуга за извършване на ремонт на една 

пожароизвестителна система и поддържане и обслужване на три 

пожароизвестителни системи съгласно изискванията на Наредба №8131з-

647/01.10.2014г.  в Териториална дирекция „Държавен резерв” – Варна за срок до 

31.12.2016г. 

 

На определената за отваряне на офертите дата 15.04.2016г. от 10.00 часа комисията 

започна своята работа. Отварянето на офертите е публично, но нямаше присъстващи 

представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и на представители на средствата за масово осведомяване. След получаване на 

офертите членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, 

ал. 3 от ЗОП и пристъпиха към отваряне на офертите.                      

Комисията провери по реда на постъпване получените в деловодството оферти и 

установи наличието на 5 /пет / оферти:  

 

 I. Комисията констатира, че е получена оферта с вх.№ 883/11.04.2016г. от "РВЦ" 

ООД, гр. Шумен, която съдържа следните документи : 

 

- представяне на участника/ приложение №2 /; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

-    ценово предложение /приложение №3/; 

- декларация за съгласие / приложение №4 /; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- оферта /приложение №13/ 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;     

-    проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

- разрешение №472/27.07.2015г. от  ГД "ПБЗН" - МВР; 

- сертификат ISO 9001:2008;  

 



II. Комисията констатира, че е получена оферта с вх.№ 898/12.04.2016г. от "Векс" 

ЕООД, гр. Русе, която съдържа следните документи : 

 

- оферта /приложение №13/ 

- представяне на участника/ приложение №2 /; 

- удостоверение от Агенция по вписванията; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

-    ценово предложение /приложение №3/; 

-    проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;     

-    декларация за съгласие / приложение №4 /; 

- разрешение №126/21.05.2012г. от  ГД "ПБЗН" - МВР; 

 

 

III. Комисията констатира, че е получена оферта с вх.№ 918/14.04.2016г. от 

"Респромкомплект" АД, гр. София, която съдържа следните документи : 

 

- оферта /приложение №13/ 

- представяне на участника/ приложение №2 /; 

- декларация за пререгистрация на дружеството; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

-    ценово предложение /приложение №3/; 

-    декларация за съгласие / приложение №4 /; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;     

-    проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;     

- разрешение №197/14.06.2012г. от  ГД "ПБЗН" - МВР; 

 

 

IV. Комисията констатира, че е получена оферта с вх.№ 919/14.04.2016г. от 

"Алсис" ЕООД, гр. Варна, която съдържа следните документи : 

 

-    списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- представяне на участника/ приложение №2 /; 

-    оферта /приложение №13/ 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

-    ценово предложение /приложение №3/; 

-    декларация за съгласие / приложение №4 /; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;     

-    проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

- разрешение № 415/12.02.2014г. от  ГД "ПБЗН" - МВР; 

 

 



 

V. Комисията констатира, че е получена оферта с вх.№ 920/14.04.2016г. от "Дяян" 

ЕООД, гр. Варна, която съдържа следните документи : 

 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

- представяне на участника/ приложение №2 /; 

- ценово предложение /приложение №3/; 

- декларация за съгласие / приложение №4 /; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

-    оферта /приложение №13/ 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 /приложение №15/;     

-   проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

- разрешение № 354/15.03.2013г. от  ГД "ПБЗН" - МВР; 

- удостоверение №49/21.04.2012г. издадено от МВР Академия; 

 

 

Комисията класира участниците, чиито оферти съответстват на техническата 

спецификация, както следва: 

      1. "Алсис" ЕООД, гр. Варна с ценово предложение  4 200.00 лв. без ДДС за 

извършване на услугата. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка са за сметка на изпълнителя. 

      2.  "Векс" ЕООД, гр. Русе с ценово предложение  6 176.00 лв. без ДДС за 

извършване на услугата. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка са за сметка на изпълнителя. 

      3.  "Дяян" ЕООД, гр. Варна с ценово предложение  7 489.00 лв. без ДДС за 

извършване на услугата. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка са за сметка на изпълнителя. 

     4.  "РВЦ" ООД, гр. Шумен с ценово предложение  7 800.00 лв. без ДДС за 

извършване на услугата. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка са за сметка на изпълнителя. 

     5.   "Респромкомплект" АД, гр. София с ценово предложение  8 969.00 лв. без 

ДДС за извършване на услугата. Всички допълнителни разходи във връзка с 

изпълнението на обществената поръчка са за сметка на изпълнителя. 

 

 

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

договор с "Алсис" ЕООД, гр. Варна, чиято оферта съответства на техническата 

спецификация. 

Настоящият протокол е съставен на 19.04.2016г.  

 

 

         

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 

                                              /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /П. Маринов / 

                                             ______________ 
                                               /Е. Иванова /            


