
П Р О Т О К О Л  № 2 

 

На  31.07.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 

107, в 14:00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-57/27.06.2017г. и № РД-09-

73/27.07.2017г. (за удължаване срока на работата на комисията) на Председателя на ДА 

ДРВВЗ, в състав: 

 

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

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; и 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към 

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

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

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

           3. Цветелина Андонова – главен 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 

се събра, за да продължи своята работа по разглеждане, оценяване офертите и 

класиране на участниците по критерий ,,най-ниска цена” за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Проектиране на водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и 

отводняване в ПБ Антон към ТД “Държавен резерв” гр. София“, чрез събиране на оферти с 

обява № 1595/06.06.2017г. 

 Поради отсъствие по обективни причини на редовния член Цветелина Андонова – 

главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби”, същият се замества от 

резервния член, определен с горецитираната заповед – Кристина Харискова – старши експерт 

отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби”. На същото основание редовният член 

Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ се замества от Таня Русева 

- главен експерт в същия отдел. След запознаване със списъка на постъпилите оферти 

Кристина Харискова подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, 

ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. 

I. След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи относно личното състояние и критериите за подбор, 

изискани с Протокол № 1 и писма с изх. №№ 2917/17.07.2017г. до „Проджект планинг енд 

Мениджмънт” ООД, 2918/17.07.2017г. до „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД, 

2922/17.07.2017г. до „Еко Енергопроект“ ООД и  2925/17.07.2017г. до „Тера Арс“ ЕООД, като 

установи следното:  

1. Не са постъпили допълнителни документи от участника „Проджект планинг 

енд Мениджмънт” ООД в законоустановения срок, съгласно чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, 

изискани с писмо изх. № 2917/17.07.2017г, получено от участника на 19.07.2017г, а 

именно:  

- Нов списък и/или други документи, които могат да съдържат променена и/или 

допълнена информация, от която да е видно, че участникът е изпълнил една или повече 

дейности, свързани с проектиране за водохващане, водоосигуряване за противопожарни 

нужди и отводняване, през последните 3 (три)  години, считано от датата на подаване на 

офертата.  

 

 



 

  - Нови сертификати и/или други документи, които могат да съдържат променена и/или 

допълнена информация, които са с област на приложение и попадат в предметния обхват на 

настоящата поръчка. 

 Въз основа на документите, представени в първоначалната оферта и предвид 

гореизложеното, комисията установи, че офертата на участника не отговоря на 

предварително обявените условия на възложителя относно критериите за подбор, поради 

което на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията с единодушие от своите членове реши:  

 Предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участника „Проджект 

планинг енд Мениджмънт” ООД. 

 
2. Не са постъпили допълнителни документи от участника „Еко Енергопроект“ 

ООД, в законоустановения срок, съгласно чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, изискани с писмо  
изх. № 2922/17.07.2017г., получено от участника на 20.07.2017г., а именно: Нови 
сертификати и/или други документи, които могат да съдържат променена и/или допълнена 
информация за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 
9001:2008/2015 и за опазване на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 с обхват, 
сходен с предмета на поръчката или еквивалент. 

Въз основа на документите, представени в първоначалната оферта и предвид 

гореизложеното, комисията установи, че офертата на участника не отговоря на 

предварително обявените условия на възложителя относно критериите за подбор, поради 

което на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията с единодушие от своите членове реши:  

Предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участника „Еко 

Енергопроект“ ООД. 

 
3. Не са постъпили допълнителни документи от участника „Тера Арс“ ЕООД в 

законоустановения срок, съгласно чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, изискани с писмо  изх. № 
2925/17.07.2017г., получено от участника на 19.07.2017г, а именно:  

- Заверено копие на валидна застраховка за "Професионална отговорност", съгласно 
чл. 171 от ЗУТ; 

-  копия на валидни сертификати  за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт EN ISO 9001:2008/2015 и за опазване на околната среда по стандарт EN ISO 
14001:2015 с обхват, сходен с предмета на поръчката или еквивалент; 

- Удостоверение за притежавана проектантска правоспособност, респ. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/ на посочени от него експерт по част „План за безопасност и здраве"; 

Въз основа на документите, представени в първоначалната оферта и предвид 

гореизложеното, комисията установи, че офертата на участника не отговоря на 

предварително обявените условия на възложителя относно критериите за подбор, поради 

което на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията с единодушие от своите членове реши:  

Предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участника „Тера Арс“ 

ЕООД. 

 
4. С писмо с вх. № 2918/26.07.2017г. участникът „Стройексперт-инженеринг“ 

ЕООД е представил допълнителни документи, в законоустановения срок, съгласно чл. 
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, изискани с писмо  изх. № 2918/17.07.2017г., получено от 
участника на 19.07.2017г., а именно: заверено копие на валиден сертификат EN ISO 
14001:2015. 

След анализ на допълнително представения документ сертификат - сертификат EN 
ISO 14001:2015, комисията установи, че същият е с обхват: „Подготовка, проектиране и 
управление на инвестиционни проекти за хидротехнически, хидроенергийни и 
хидромелиоративни системи, язовири, помпени станции, напоителни и отводнителни 
системи, корекции на реки, водоснабдителни системи, канализационни системи, 
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и техническа инфраструктура, 
хидроложки, водостопански, геоложки и екологични проучвания, геодезия, подготовка на 
сметна документация“, поради което комисията приема, че участникът отговаря на 
изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор и с единодушие 



 

реши: допуска до етап разглеждане на техническото предложение на участника 
„Стройексперт-инженеринг“ ЕООД. 

 II. Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на техническото 

предложение на допуснатия участник „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД, като констатира, че 

същото отговоря на изискванията на възложителя, както следва:  

Участникът „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД е представил Техническо предложение по 

образец № 3, подписано от управителя на дружеството.  

 След извършената проверка комисията установи, че техническото предложение на 

участника е коректно попълнено, като съдържащото се е в пълно съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. Участникът предлага да извърши услугата (изготвяне на 

инвестиционния проект) за срок не по-дълъг от 150 календарни дни, който започва да тече от 

датата следваща датата на сключването на договора и приключва с окончателното изпълнение 

на дейността от Изпълнителя и приемане на извършеното от Възложителя с приемо-

предавателен протокол. 

Към техническото си предложение участникът е представил Работна програма 

(методология за организация и изпълнение на дейностите по проектирането), в която в 

съответствие с Техническата спецификация е разгледана последователността и 

взаимообързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. 

 

III. Комисията разгледа Ценовото предложение на допуснатия до този етап участник 

„Стройексперт-инженеринг“ ЕООД, като установи следното: 

Предложената цена е под прогнозната стойност, а изискуемият Образец № 4 е коректно 

попълнен и подписан. 

Комисията пристъпи към класиране на допуснатата оферта, съгласно обявения 

критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва: 

На  първо място офертата на „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД с предложена 

обща цена за изпълнение на поръчката 68 800 лв. (шестдесет и осем хиляди и осемстотин 

лева) без ДДС.  

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на възложителя да определи 

за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Проектиране на водохващане, 

водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в ПБ Антон към ТД 

“Държавен резерв” гр. София“ класирания на първо място участник „Стройексперт-

инженеринг“ ЕООД. 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 31.07.2017г.  

 

Председател: ………/П/………..  

 / Любен Бояров /    ………/П/………. 

                                                                                                                    /Георги Йончев / 

                                                                                                                                    ………/П/………..                                                                                 

                                                                                                                    /Таня Русева-резервен член / 

                                                                                                                                 ……./П/……                                   

/Кристина Харискова-резервен член /  

……/П/………..                           

          /Цветелина Стефанова/                                                                                  

                                                                                                  

 

 

 


