
ВХ. № 595/27.01.2017г.                                                                                                                            

                           Утвърждавам:  

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………. /П/

                                                                        

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

ДОКЛАД 

 

за резултатите от работата на Комисия, назначена със Заповеди № РД-09-97/29.11.2016г., № РД-

09-109/27.12.2016г. и № РД-09-3/13.01.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, на която е 

възложено да разглежда, оцени и класира получените оферти за участие в процедура -„публично 

състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектно решение, доставка, 

монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности 

различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и 

контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“, открита с Решение 

№ 5209/28.10.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, съгласно определения в обявлението 

критерий за възлагане на поръчката - „най-ниска цена“. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ, 

 

I. На основание чл. 103, ал. 3, във връзка с чл. 181, ал. 5 от ЗОП комисия в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров - началник отдел „Управление на собствеността” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

 

     ЗАМЕСТВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евдокия Педашенко – директор Дирекция „Финансово-

стопански дейности и управление на собствеността”  

и 

     ЧЛЕНОВЕ: 
 1. Огнян Делев – началник отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни 

резерви, военновременни  и задължителни запаси” 

 2. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

 3. Цветелина Андонова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

 4. Цветелина Стефанова – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

правоспособен юрист. 

 

изготви настоящият доклад, с който Ви представяме резултатите от дейността на комисията, като 

същите са подробно отразени в Протокол № 1/30.11.2016г., Протокол № 2/12.12.2016г., 

Протокол № 3/04.01.2017г., Протокол № 4/12.01.2017г. и Протокол № 5/17.01.2016г. от 

работата на Комисията, както следва: 

 

II. В деня на отварянето на офертите – 30.11.2016г. от 11:00 часа, заместник 

председателят на комисията получи от деловодството на ДА ДРВВЗ, списък с получената една 

оферта за участие с вх. № 5901/28.11.2016г. от „СТИМЕКС” ООД. 

 Поради отсъствие по обективни причини председателят на комисията Любен Бояров - 

началник отдел „Управление на собствеността” към Дирекция „Финансово-стопански дейности и 

управление на собствеността”, беше заместен от заместващ председател Евдокия Педашенко на 

основание чл. 41, ал. 7 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки 

и за продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН (ВП), утвърдени 

със Заповед № РД-10-389/31.10.2016г. 
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 По време на публичното заседание комисията извърши действията по чл. 54, ал. 3-5 от 

ППЗОП.  

III. В закрито заседание от 12.12.2016г. в променен състав (в присъствието на 

Председателя на комисията, който след запознаване със списъка на получените оферти за участие 

в процедурата, попълни декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и 

за спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП) комисията извърши проверка на 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи 

непълноти/несъответствие на информацията по отношение на представения от участника 

„СТИМЕКС” ООД ЕЕДОП както следва: 

1. в част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „ Технически и професионални способности“ , т. 6 

от ЕЕДОП – участникът е декларирал, че посочените от него ел. специалисти  притежават 4-та и 

5-та квалификационна група, която съответства на поставения от възложителя критерий по 

раздел II, буква Б: „Критерии за подбор“, т. 2.3 от Указанията за попълване на офертата от 

участниците и условията за участие в процедурата, „съгласно който участникът трябва да 

разполага с необходимия брой ел. специалисти с квалификация 3 или 4 група и да са 

изпълнявали такива проекти през последните три години“, но липсва информация какъв опит 

притежават посочените ел. специалистите при изпълнение на проекти, сходни с предмета на 

обществената поръчка, за последните три години. 

2. участикът е допуснал пропуск по отношение на представения с офертата ЕЕДОП - липсва на 

печат на дружеството на страница 24. Съгласно раздел IV, буква В, т. 2 - Изисквания към 

документите от Указанията за попълване на офертата от участниците и условията за участие 

в процедурата от документацията: „Всички документи, се представят в оригинал или копие, 

заверено от участника собственоръчно с текст: „Вярно с оригинала”, дата, подпис и печат (когато е 

приложимо) и трите имена на лицето заверило документа.“ 

            На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията 

изпрати Протокол № 2 с писмо с изх. № 5901/14.12.2016г. до участника, като изиска в срок до 5 

(пет) работни дни от получаването му, да декларира съответствието си с поставения от 

възложителя критерий по раздел II, буква Б: „Критерии за подбор“, т. 2.3 от Указанията за 

попълване на офертата от участниците и условията за участие в процедурата, като опише 

какъв професионален опит притежават посочените ел. специалистите при изпълнение на проекти, 

сходни с предмета на обществената поръчка, за последните три години и да представи ЕЕДОП с 

поставени подпис и печат. 

        IV. В закрито заседание от 04.01.2017г.  комисията продължи своята работа в променен 

състав - поради отсъствие по обективни причини председателят Любен Бояров беше заместен от 

заместващ председател Евдокия Педашенко. На същото основание редовният член Огнян Делев 

беше заместен от резервния член Анна Груева - главен експерт в отдел „Горива и масла” към 

Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси”, която в 

съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП след запознаване със списъка на постъпилите 

оферти за участие, подписа декларация за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. В 

заседанието комисията разглежда допълнително представените документи на „СТИМЕКС” 

ООД, постъпили в законоустановения срок с писмо наш вх. № 5901/16.12.2016г., като установи, 

че в съответствие с изисканото от комисията, участникът е представил коригиран ЕЕДОП с 

поставени подпис и печат, в който подробно е описан професионалният опит на посочените от 

него ел. специалисти при изпълнение на проекти, сходни с предмета на обществената поръчка за 

последните три години. В тази връзка комисията реши: допуска до етап разглеждане на 

техническото предложение участника „СТИМЕКС” ООД.         

         V. На 12.01.2017г. в закрито заседание комисията разгледа техническото предложение на 

допуснатия участник до по-нататъшно участие в процедурата „СТИМЕКС” ООД и констатира, 

че същото е изготвено съгласно приложения в документацията образец и отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, поради което реши да допусне „СТИМЕКС” 

ООД до отваряне на ценовата му оферта . 

             VI. На 17.01.2017г. в публично заседание комисията в непроменен състав отвори и 

оповести ценовото предложение на „СТИМЕКС” ООД. Участникът предлага обща цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 338 949,74 (триста тридесет и осем хиляди деветстотин 

четиридесет и девет лева и 74 стотинки) лева без включен ДДС. 
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В закрито заседание и въз основа на обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, комисията класира допусната оферта на „СТИМЕКС” ООД 

на първо място.  

Действията на комисията от публичните и закрити заседания, резултатите от 

разглеждането и класирането на офертата се съдържат в протоколите, подписани от членовете на 

комисията, приложени към доклада. 

С оглед направените констатации и съгласно чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП комисията 

предлага на възложителя: 

Да сключи договор с класирания на първо място участник „СТИМЕКС” ООД за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Проектно решение, доставка, монтаж, 

инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности различни от 

вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол 

/ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“. 

На основание чл. 181, ал. 5 във връзка с чл. 106 от ЗОП представяме за утвърждаване 

настоящия доклад ведно с Протокол № 1/30.11.2016г., Протокол № 2/12.12.2016г., Протокол 

№ 3/04.01.2017г., Протокол № 4/12.01.2017г. и Протокол № 5/17.01.2016г. – неразделна част от 

него, както и цялата документация, събрана в хода на процедурата. 

В изпълнение на чл. 44, ал. 2 от ВП, приложено Ви представяме за подпис проект на 

Решение за определяне на изпълнител, а също така и писмо до участника в процедурата. 

Дата на съставяне на настоящия доклад: 19.01.2017г. 

 

 

                                                                                                     Председател:      

                                                                                                          /П/                                                                        
                                                                                          /Любен Бояров/   

/                                                                        

                                                                                                       Заместващ Председател:   
 

                                                                                                /П/                                                                        
                                                                                                   / Евдокия Педашенко/ 

 

                                                             

 

 

 

                                                                                                      Членове: 

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                        

                                                                                                         /П/ 
                                                                                                   /Огнян Делев/   

                                                                                                       /П/ 
                                                                                                   /Милада Георгиева /  

                                                                                                      /П/ 
                                                                                                /Цветелина Андонова/   

                                  /П/ 
                                                                                                 /Цветелина Стефанова/ 

 

                                                        Резервен член: 

                                  /П/ 

                                                  /Анна Груева/            

                                                                                                                                                                               

           

 

 


