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УТВЪРДИЛ: ……П………………  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДА ДРВВЗ 

СТАНИМИР ПЕЕВ 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

За разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие във възлагане на  

обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шест от ЗОП, с публикуване на обява, с 

предмет: „Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и 

стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирани в резервоарния парк 

на Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас”.  Обществената 

поръчката е открита с Обява № 2730/22.06.2017 г. и заведена  в регистъра на АОП под № ID 

9065203. 

 

На 22.06.2017г., в профила на купувача, на интернет адрес: http://www.statereserve.bg е 

публикувана обява № 2730/22.06.2017г, за събиране на оферти за възлагане на 

горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 

04.07.2017г.  

В определения срок за получаване  на оферти 17:30ч. на 04.07.2017г., в деловодството 

на ДА ДРВВЗ е подадена една оферта, както следва:  

 

№ Оферта вх. №/дата/час на постъпване Име на участника 

 

1. вх.№ 3119 /04.07.2017г. / 14:40ч „Кейбъл Груп“ ООД 

На основание на чл. 188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен до 

17:30 часа на 10.07.2017г. с изпращане информация за удължаване на първоначалния срок в 

регистър на АОП с № ID 9065959. След изтичане на удължения срок, нови оферти за участие 

в обществената поръчка с предмет: „Услуги по абонаментно сервизно поддържане на 

пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна 

инсталация, монтирани в резервоарния парк на Петролна база – гр. Сливен при ТД 

„Държавен резерв“ – гр. Бургас”, не са подадени. 

На 12.07.2017 година, в изпълнение на Заповед № РД - 09-62/12.07.2017г. на 

Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА 

ДРВВЗ), в административната сграда на Централно управление на ДА ДРВВЗ, ул. 

“Московска” №3, ет. 1, стая № 102, в 11:00 часа, комисия в състав: 

 

Председател:  
Георги Йончев – главен експрет в отдел "Управление на собствеността" , към 

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

Членове:  

1. Татяна Метровска - главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

2. Маргарита Янчовичина – старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване и европейска координация“ към дирекция „Административно-правно 

обслужване и европейска координация“;  

3. Цветелина Стефанова - старши експерт в отдел "Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби", към Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; 
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4. Ива Захариева – старши експерт в отдел "Маркетинг, обществени поръчки и 

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

се събра със задача да разгледа и оцени оферти, събрани чрез публикуване на обява по 

чл. 187, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и 

стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирани в резервоарния парк 

на Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас”. 

  

Комисията, назначена със Заповед № РД-09-62/12.07.2017г на Председателя на ДА 

ДРВВЗ, започна своята работа след получаване на представената оферта и протокола по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП.  

Председателят и членовете на комисията попълниха и представиха декларации по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието не присъстваха представители на участника.  

Офертата на участника „Кейбъл Груп“ ООД, с вх. № 3119 /04.07.2017г. е подадена в 

запечатана непрозрачна опаковка, с не нарушена цялост, с надпис съгласно изискванията на 

възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Комисията отвори офертата, запозна присъстващите с документите, съдържащи се в 

нея и обяви ценовото предложение. 

Трима от членовета на комисията подписаха техническото и ценово предложение на 

участника в обществената поръчка.   

След извършването на горните действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи. 

На закрито заседание, комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на 

офертата на участника „Кейбъл Груп“ ООД и констатира: 

1. Участникът „Кейбъл Груп“ ООД е представил всички изискуеми документи 

съгласно изискванията на Възложителя, ЗОП, ППЗОП и посочените в обявата. Участникът 

отговаря на изискванията за лично състояние, за което е представил декларации по образец 

на Възложителя, за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, подписани от 

лицето представляващо дружеството. Участникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител при изпълнение на поръчката. Във връзка с поставените от Възложителя 

критерии за подбор, участникът „Кейбъл Груп“ ООД е представил списък – декларация за 

изпълнените услуги през последните три години, придружени с доказателства; списък на 

лицата по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП, както и списък – декларация на техническите средства, 

необходими за изпълнение на поръчката. Участникът е представили и протокол за извършен 

оглед.  

Във връзка с изискването, участниците да са вписани в регистъра на издадените и 

отнетите разрешения за осъществяване на дейности по Наредба № 8121з-531/09.09.2014г., за 

дейностите по поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с 

пожарната безопасност, като разрешението трябва да бъде валидно минимум за територията 

на гр. Сливен, участникът е представил заверено копие на Разрешение издадено по реда на 

чл.129 от ЗМВР, включващо дейности по чл.129, ал.2, т. 1-5 от ЗМВР , за територията на 

цялата страна.  

С оглед на горното, комисията допуска участника да пристъпи разглеждане на 

техническото му предложение. Техническото предложение е представено по образец на 

Възложителя, подпечатано и подписано от представляващия дружеството. В техническото  

предложение, участникът е изложил своята работна програма, съгласно която ще изпълни 

поръчката.  

Участникът е декларирал, че притежава валиден сертификат за акредитация издаден 

от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2012 с обхват 

контрол на зазимителни и мълниезащитни уредби, като е приложил копие на същия. 
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В резултат на по горе извършените действия, комисията, допуска участника да по 

нататъшно участие в обществената поръчка.  

Комисията, пристъпи към разглеждане на ценовото предложение участника „Кейбъл 

Груп“ ООД. Ценовото предложение е представено съгласно приложения образец в обявата, 

подписано от представляващия дружеството и подпечатано. Комисията продължи своята 

работа с проверка в изчисленията за формиране на общата цена за изпълнение на поръчката, 

като грешки не бяха констатирани. Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от  

участника „Кейбъл Груп“ ООД за 12 месеца е в размер на 49 788,00 (четиридесет и девет 

хиляди седемстотин осемдесет и осем)лева без ДДС, или 4 149,00 (четири хиляди 

сточетиридесет и девет) лева без ДДС на месец. 

         В резултат на горе описаните действия, комисията пристъпи към класиране на 

офертата, съгласно посочения в обявата критерий “най-ниска цена”, както следва: 

1. На първо място, комисията класира Участник „Кейбъл Груп“ ООД, с обща цена на 

ценово предложение за 12 месеца е в размер на 49 788,00 (четиридесет и девет хиляди 

седемстотин осемдесет и осем)лева без ДДС, или 4 149,00 (четири хиляди 

сточетиридесет и девет) лева без ДДС на месец. 

    С оглед гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

възлагане на обществена поръчка, с предмет „Услуги по абонаментно сервизно поддържане 

на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна 

инсталация, монтирани в резервоарния парк на Петролна база – гр. Сливен при ТД 

„Държавен резерв“ – гр. Бургас”, с класирания на първо място участник „Кейбъл Груп“ 

ООД. 

Комисията, определена със Заповед № РД - 09-62 /12.07.2017г, със задача да получи, 

разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на обява за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна 

система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирани в 

резервоарния парк на Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас”, 

състави и подписа настоящият протокол.  

 

Комисията представя на Възложителя настоящият протокол за утвърждаване. 

 

 

 

12.07.2017г.                                                        Председател: … ……П…………………………….. 

гр. София                                                                                               / Георги Йочев / 

 

 

Членове:     … ……П…………………………….. 
                                                                                         / Татяна Метровска /   

                                                                                                      
                                                                                           … …П……………………………….. 
                                                                                         / Маргарита Янчовичина / 

 
                                                                                           … ………П………………………….. 

                                                                                                        / Цветелина Стефанова / 

                                                                                                                   
                          … …………П……………………….. 
                                                                                                                / Ива Захариева / 

 
   


