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П Р О Т О К О Л 

№ П-156/26.09.2014 г. 

  Днес, 26.09.2014 година, в изпълнение на Заповед № 10-05-206/24.09.2014 год. на       

Директора на ТД ДР Враца, за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, за 

извършване на ремонт и почистване на улуци и водосточни тръби на склад № 2 в СБ Лом, на 

основание и по реда на глава осма „А” от ЗОП, комисия в състав: 

Председател: инж.Митка Стайкова Петкова - Главен експерт отдел УСБКРЗ в ТД ДР 

Враца 

      и членове: 1. Ивета Велчева – Ангелова - Началник отдел ФДАПО в ТД ДР Враца 

 2.Светла Дашкова Спасова - Ст.юрисконсулт отдел ФДАПО в ТД ДР 

Враца,  

     с резервни членове: 1. инж.Таня Петрова Калева - Главен експерт отдел УСБКРЗ 

в ТД ДР Враца 

 

  се събра и състави този протокол за следното: 

       Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с 

предмет: „Ремонт и почистване на улуци и водосточни тръби на склад № 2 в СБ Лом, със 

срок на изпълнение 31.10.2014 г.” са уведомени заинтересованите лица, че на основание 

чл.101г, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отварянето на офертите ще се 

състои на 26.09.2014 г. от 10:00 часа в гр.Враца, административната сграда на Териториална 

дирекция „Държавен резерв“, с адрес: ул.“Илия Кръстеняков“ № 2. 

       При отварянето на офертите право да присъстват имат лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП. 

      Преди провеждане на процедурата, комисията провери по реда на постъпване 

получените в деловодството оферти и установи наличието на една оферта: 

     1. „Интер строй груп” ЕООД гр.Мездра, ул.”Александър Стамболийски”, № 96, ап.5, 

с входящ № 1445/19.09.2014 г. 



     След получаване на офертата членовете на комисията представиха декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т. 2 – 4 от ЗОП. 

      Не присъстват лица по чл.68, ал.3 от ЗОП.       

 

     Офертата от  „Интер Строй Груп” ЕООД гр.Мездра съдържа следните документи:  

1. Оферта за участие; 

2. Заверено копие на Удостоверение № 20140625102221/25.06.2014 г.; 

3. Референции – 3 бр. 

4. Заверено копие на Удостоверение № I – TV 011203 от Централен професионален регистър 

на строителя за изпълнение на строежи от първа група и от трета до пета категория; и 

отделни СМР – пета група; 

5. Заверено копие на Удостоверение № V– TV 006716 от Централен професионален регистър 

на строителя за изпълнение на СМР – пета група; 

6. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; 

7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1, 2, 3 от ЗОП; 

8. Декларация за техническо оборудване; 

9. Административни сведения; 

10. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнител; 

11. Декларация за оглед на обекта; 

12. Ценово предложение; 

      Съгласно предварително обявените условия участниците следва да представят оферта, 

отговаряща на изискванията на чл.101в от ЗОП, която да съдържа: 

1. Данни за лицето, което прави предложението. 

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от 

Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 

3. Техническо предложение. 

4. Ценово предложение. 

5. Срок на валидност на офертата. 

6. Гаранционни срокове за извършената дейност по поканата. 

7. Допуска се участие на подизпълнители, което се удостоверява с декларация по чл.56, ал.1, 

т.8 от ЗОП. В случай, че не се използват подизпълнители, това обстоятелство се посочва в 

декларацията. 

8. Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договор класираният на първо място 

участник представя: 

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата 

по чл.47, ал.1, т.1 

- декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 

 



9. Препоръчително е дружествата да приложат документи, удостоверяващи извършваната от 

тях дейност за изпълнението на поръчката. 

10. Всички други разходи по изпълнение на поръчката, включващи вложените материали, 

транспортни и други присъщи такива са за сметка на изпълнителя. 

     С оглед на гореизложеното, комисията допуска да класиране в процедурата офертата на 

„Интер строй груп” ЕООД гр.Мездра, тъй като е получена в срок и отговаря на 

изискванията, посочени в публичната покана. 

    Комисията разгледа представеното от „Интер Строй Груп” ЕООД гр.Мездра ценово 

предложение и установи, че цената за изпълнение на обществената поръчка възлиза на 

2 114, 80 лв. без ДДС.     

    Съгласно разпоредбите на чл. 101д от Глава осма „а” от ЗОП възложителят може да 

възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако 

същата е в съответствие с техническите спецификации. 

     Комисията след като разгледа представената оферта, установи, че отговаря на 

техническите спецификации на обществената поръчка и предлага на Възложителя да сключи 

договор с:  

      

                       „Интер Строй Груп” ЕООД гр.Мездра, ул.”Александър Стамболийски”, 

№ 96, ап.5 

 

 

    Комисията приключи работа на 26.09.2014 г. в 15,00 часа и предаде на същия ден 

протокола на Директора на ТД ДР Враца. 

 

 

 

 

 

 

                                                                Председател:……………………..                       

                                                                                        /инж.М.Петкова/ 

 

                                                                  Членове:1………………………… 

                                                                                       /И.Велчева - Ангелова/  

                                                                                2………………………… 

                                                                                                        /С.Спасова/ 

 


