
УТВЪРЖДАВАМ:                                                                       

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

                                                                                    /СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л     

 

I. Днес, 14.09.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 

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

102, в 11:00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-89/13.09.2017г. 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. Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – резервен член на мястото 

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

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, отсъстващ по обективни 

причини; 

           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 разгледа, оцени офертите и да класира участниците по критерий ,,най-

ниска цена” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране ремонт на 

стоманен вертикален резервоар с плоско дъно и плаващ покрив с обем 50 000 м3 за 

съхранение на дизелово гориво в ПБ Сливен към ТД ДР гр. Бургас“, чрез събиране на оферти 

с обява № 3805/28.08.2017г. 

 

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

състава на комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ, както и със списъка на 

постъпилите оферти. В определения срок – до 17:30 часа на 12.09.2017г. е  получена 1 (една) 

оферта от „Ти Пи Ай Проджект“  ООД с вх. № 3931/07.09.2017г. , постъпила в 17:01 часа. 

 

В съответствие с изискването на чл. 51, ал. 8 и чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, всички членове 

на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за изискванията по чл. 51, ал. 8-

13 от ППЗОП. На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 

отваряне на опаковката с офертата, като констатира следното: 

 

Оферта на „Ти Пи Ай Проджект“ ООД е подадена в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, с надпис съгласно изискванията на възложителя, посочени в 



 

обявата за събиране на оферти. Председателят на комисията обяви съдържащoтo се в офертата 

ценово предложение на участника, както следва: 

Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 69 113 лв. 

(шестдесет и девет хиляди сто и тринадесет лева) без ДДС.  

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение на 

участника. 

След извършване на описаните действия приключи  публичната част от заседанието на 

комисията.  

 

 II. Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка по същество на 

документите, съдържащи се в офертата на участника, като констатира следното: 

В  оферта си  участникът „Ти Пи Ай Проджект“ ООД е представил: 

 

1.  3 броя Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 4, както следва: 

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП от Любен Перфанов – 

Управител на „Ти Пи Ай Проджект“ ООД; 

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП от Владимир Ильов – управител 

на „Бултест и Ко“ ООД – първи подизпълнител  на „Ти Пи Ай Проджект“ ООД; 

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП от Владимир Миланов – 

управител на „Гео Мобайл“ ООД – втори подизпълнител на „Ти Пи Ай Проджект“ 

ООД; 

2. 3 броя Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП – Образец № 5, както следва: 

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП от Любен Перфанов – 

Управител на „Ти Пи Ай Проджект“ ООД; 

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП от Владимир Ильов – управител 

на „Бултест и Ко“ ООД – първи подизпълнител  на „Ти Пи Ай Проджект“ ООД; 

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП от Владимир Миланов – 

управител на „Гео Мобайл“ ООД – втори подизпълнител на „Ти Пи Ай Проджект“ 

ООД; 

3. 1 брой Декларация за не/използване на подизпълнител/и – Образец № 6 – от Любен 

Перфанов, Управител на „Ти Пи Ай Проджект“ ООД, съгласно която използваните от 

участника подизпълнители са както следва: 

 „Бултест и Ко“ ООД – с дял на участие при изпълнение на поръчката в размер на 

12% - Дебелометрия на резервоара; 

 „Гео Мобайл“ ООД – с дял на участие при изпълнение на поръчката в размер на 6 

% - геодезично заснемане на корпуса на резервоара; 

4. 2 броя Декларации за съгласие от подизпълнител/ите – Образец № 7 

 от Владимир Ильов – управител на „Бултест и Ко“ ООД; 

 от Владимир Миланов – управител на „Гео Мобайл“ ООД 

 

След детайлно разглеждане на представените декларации, включително и относно 

личното състояние, комисията констатира, че същите са във формата, изискуема от закона и 

изхождат от законните представители на лицата, участващи в изпълнението. След което 

комисията продължи работа с разглеждане на представените документи като доказателства 

за критериите за подбор и установи следното: 

5. За доказване на съответствието с поставения критерий относно икономическо и 

финансово състояние - участникът е представил актуално копие на Застрахователна полица 

№ 17 400 13 17: 0000596600  –  Застраховка "Професионална отговорност на лицата в 

проектирането и строителството" със срок на валидност до 24:00 часа на 02.09.2018г. 

 6. За доказване на съответствието с поставения критерий относно Технически и 

професионални способности по т. 1 от обявата - участникът е представил списък на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчка за една извършена услуга   

с предмет : „Проектиране на два броя стоманени цилиндрични  вертикални резервоари с 



 

обем 20 000м3, предназначени за съхранение на дизелово гориво и оборудвани с плаващ 

покрив“,  с посочени сума, дати и с получател „Солатех“ ЕООД и приложена Референция. 

7. За доказване на съответствието с поставения критерий относно Технически и 

професионални способности по т. 2 от обявата - участникът е представил списък на 

техническите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката: 

 Експерт по част „Геодезия" – Владимир Миланов - с приложено копие на 

валидно удостоверение за проектантска правоспособност от КИИП с рег. № 41868; 

 Експерт по част „Конструктивна“ – Любен Перфанов - с приложено копие 

на валидно удостоверение за проектантска правоспособност от КИИП с рег. № 41679; 

 Експерт технически контрол по част „Конструктивна“ – Светослав Русев - 

с приложено копие на валидно актуално удостоверение за упражняване на технически 

контрол по част Конструктивна на ивенстиционни проекти  с рег. № 00661; 

 Експерт по част „Метални конструкции“ – Петър Табаков - с приложено 

копие на валидно удостоверение за проектантска правоспособност от КИИП с рег. № 

13897; 

           Експерт по част „Заваряване“ – Владимир Ильов – с приложено копие на 

валиден сертификат по заваряване, издаден от международната федерация по 

заваряване с № D-S-80636-1173-970307-4134; 

 Експерт по част „План за безопасност и здраве" - Анита Йончева – с 

приложено копие на валидно удостоверение за проектантска правоспособност от 

КИИП с рег. № 00430; 

 Експерт по част „Пожарна безопасност" и „План за управление на 

строителните отпадъци" – Чавдар Стоянов – с приложено копие на валидно 

удостоверение за проектантска правоспособност от КИИП с рег. № 12735. 

 

7. Протокол за извършен оглед на място от 07.09.2017г., подписан от управителя на „Ти 

Пи Ай Проджект“ ООД и лицето за контакти в ПБ Сливен – свободен текст. 

 

Съгласно гореизложеното комисията единодушно реши, че участникът отговаря на 

поставените от възложителя изисквания относно личното състояние и критериите за подбор и 

допуска участника „Ти Пи Ай Проджект“ ООД до разглеждане на техническото му 

предложение. 

III. Комисията продължи своята работа като разгледа техническото предложение на  

допуснатия участник, за който се установи, че отговаря на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор. При разглеждането на техническото предложение, комисията  

извърши проверка за съответствието му с предварително обявените от възложителя условия за 

изпълнение на поръчката, като констатира следното:  

 В офертата си участникът „Ти Пи Ай Проджект“ ООД е представил Техническо 

предложение по Образец № 2, подписано от управителя на дружеството, в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

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 работен проект) за срок не по-дълъг от 120 календарни дни, който започва да 

тече от датата следваща датата на сключването на договора и приключва с окончателното 

изпълнение на дейността от Изпълнителя . 

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. 

 

IV. Комисията разгледа Ценовото предложение на допуснатия до този етап участник „Ти 

Пи Ай Проджект“ ООД, като установи следното: 



 

Предложената цена е под прогнозната стойност, а изискуемият Образец № 3 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 „Ти Пи Ай Проджект“ ООД с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката 69 113 лв. (шестдесет и девет хиляди сто и тринадесет лева) без 

ДДС. Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на възложителя да определи 

за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Проектиране ремонт на стоманен 

вертикален резервоар с плоско дъно и плаващ покрив с обем 50 000 м3 за съхранение на 

дизелово гориво в ПБ Сливен към ТД ДР гр. Бургас“ класирания на първо място участник 

„Ти Пи Ай Проджект“ ООД. 

 

 

14.09.2017г. 

 

Председател: ……/П/…………..  

                     / Любен Бояров /    

                                                                                                                                                                           

Членове:    

                 

                                                                                                                                         ……/П/…….. 

                                                                                                                    /Георги Йончев / 

                                                                                                                                    ……/П/…….. 

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/                            

                                                                                                                                     ……/П/…….. 

          /Цветелина Стефанова/  

                                                                                                  Резервен член: ……/П/…….. 

                                                                                                                        /Таня Русева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


