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УТВЪРДИЛ: ………П……………  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДА ДРВВЗ 

СТАНИМИР ПЕЕВ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

За разглеждане и класиране на подадените оферти за участие във възлагане на обществена 

поръчка по реда на Глава Двадесет и шест от Закон за обществени поръчки (ЗОП), открита на 

основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с  изпращане на покана до определено лице, с предмет: 

„Изграждане на периметрова сигнално-охранителна система за обект ПБ Поликраище“. 

 

Обществената поръчката е открита с публикуване на „покана до определено лице“, с изх. № 

4530/ 18.10.2017г. на профила на купувача на интернет адрес: http://www.statereserve.bg.  

В деня на публикуване на поканата, същата е изпратена и до поканеното  лице - „БОДУ“ 

ООД.  

В определения като краен срок за получаване на оферти – до 17:30ч. на 20.10.2017г., в 

деловодството на ДА ДРВВЗ е подадена една оферта, както следва:  

 

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

 

1. вх.№ 4530/ 20.10.2017г. / 10:05ч „Боду“ ООД 

 

На основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, на 23.10.2017г в изпълнение на Заповед № РД-09-

104/23.10.2017г. 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: 

Чавдар Трайков - Главен експерт в дирекция „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка“; 

 

Членове:  

1. Красимир Сотиров – Старши специалист в дирекция „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка“; 

2. Георги Йончев – Главен експерт в отдел "Управление на собствеността" към 

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

3. Адриана Антова – Главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

4. Маргарита Янчовичина – Старши юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно 

обслужване и европейска координация" към дирекция "Административно –правно 

обслужване и Европейска координация" – правоспособен юрист; 

5. Ива Захариева – Старши експерт в отдел "Маркетинг, обществени поръчки и 

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

6. Калина Донева – Младши експерт в отдел "Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби", към дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване". 

се събра със задача да разгледа и оцени получената оферта, чрез изпращане на покана до 

определено лице, по чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Изграждане на периметрова сигнално-охранителна система за обект ПБ Поликраище“. 

http://www.statereserve.bg/
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 Комисията, назначена със Заповед № РД-09-104/23.10.2017г на Председателя на ДА ДРВВЗ, 

започна своята работа след получаване на представената оферта и  протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП. 

 Председателят и всички членовете на комисията попълниха и представиха декларации по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участника.  

Комисията констатира, че представената оферта е подадена в запечатана непрозрачна 

опаковка, с не нарушена цялост, с надпис съгласно изискванията на възложителя и посочените в 

поканата. Комисията отвори офертата на участника „БОДУ“ ООД и оповести нейното 

съдържание. Трима от членовета на комисията подписаха техническото и ценово предложения.   

След извършване на по-горе описаните действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи. 

На закрито заседание, проведено на 23.10.2017г., комисията продължи своята работа с 

подробно разглеждане на подадена оферта и констатира: 

1. Участникът „БОДУ“ ООД е представил опис на представените документи 

съответстващ на съдържанието в офертата, както следва: 

-   Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

-   Ценово предложение; 

-   Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; 

-   Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

-   Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП; 

-   Декларация за съгласие от подизпълнителите . 

Във връзка с изискването на Възложителя за лично състояние, участникът е представил 

декларации за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 и  от ЗОП, и декларация по чл. 66 , 

ал. 1 от ЗОП подписани от лицето Тихомир Тотов, в качеството му на управител на „БОДУ“ ООД. 

Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката.  

С оглед гореизложеното, комисията реши, че участникът отговаря на критериите за лично 

състояние и го допуска до разглеждане на техническото му предложение.  

Участникът е представил подписано и подпечатано техническо предложение, изготвено 

по образец, съгласно изискването на Възложителя. Участникът е декларирал, че ще изпълни 

поръчката в срок до 2 (два)  месеца от сключване на договор. В техническото си предложение 

участникът „БОДУ“ ООД“ е декларирал, че гаранционният срок на изградената от него 

периметрова сигнално-охранителна система в ПБ Поликраище, включително и на възловите 

обекти в базата – жп автоестакада, помпена станция и автоестакада ще е 24 (двадесет и четири) 

месеца от датата на приемане на извършената работа от Възложителя.  

Към техническото си предложение, участникът е приложил и техническо решение, 

включващо подробно описание по вид и брой на техническите компоненти, които ще използва при 

изграждането на сигнално-охранителната система. Като част от техническото решение, 

участникът е приложил и схема, коята ясно показва разположението на всеки един елемент/ 

компонент от сигнално-охранителната система по периферията и трасето на обекта.  

Във връзка с горното, комисията реши, че участникът е предложил техническо решение 

отговарящо на изискването на възложителя за осигуряване на сигурна защита на ПБ Поликраище с 

изграждането на периметрова сигнално-охранителна система. 

След направена справка и проверка, комисията установи, че участникът „БОДУ“ ООД“ 

разполага с всички изискуеми документи в публикуваната и изпратена  покана.  

След извършените констатации комисията реши, че допуска участникът „БОДУ“ ООД“ до 

разглеждане на ценовото му предложение. Участникът е предложил обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 64 991,92 (шестдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и един и 

0,92) лева без ДДС, което не надвишава посочената от Възложителя прогнозна стойност. С оглед 

горното, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта, съгласно посочения в поканата 

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



3 

 

1. На първо място – участника „БОДУ“ ООД“ с ценово предложение в размер на 

64 991,92 (шестдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и един и 0,92) лева без ДДС, 

съответно 77 990,30 (седемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет  и 0,30) лева с ДДС. 

 

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на възложителя да определи за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на периметрова сигнално-

охранителна система за обект ПБ Поликраище“, класирания на първо място участник „БОДУ“ 

ООД“ 

Комисията, определена със Заповед № РД 09-104/23.10.2017г., със задача да разгледа и 

класира офертата, получена с изпращане на „покана до определено лице“ за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изграждане на периметрова сигнално-охранителна система за 

обект ПБ Поликраище“, състави и подписа настоящият протокол.  

 

Съгласно изискването на  чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, комисията представя на възложителя 

настоящия протокол за утвърждаване. 

 

 

 

 

23.10.2017г.                                                        Председател:  ……………П…………………….. 

гр. София                                                                                         / Чавдар Трайков / 

 

 

Членове:     …………… П …………………….. 
                                                                                              / Красимир Сотиров /   

                                                                                                     

                                                                                           …………… П …………………….. 
                                                                                              / Георги Йончев / 

 

                                                                                           …………… П …………………….. 
                                                                                                          /  Адриана Антова / 

                                                                                            

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

                                                                                                          / Маргарита Янчовичина / 

 

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

                                                                                                          / Ива Захариева / 

 

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

                                                                                                          / Калина Донева / 

 
 


