
                                                  ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ 

            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” - ВРАЦА 
Враца 3000, ул."Илия Кръстеняков" № 2, тел.: 092 665701, факс: 092 660216, e-mail: drvratza@abv.bg 

 

Утвърдил:…………………. 

    /Ивета Велчева - Ангелова/ 

ИД.Директор на ТД „ДР” Враца 

 

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ 

№ П-183/24.22.2014 г. 

  от дейността на комисия, назначена със Заповед № 10-05-239/31.10.2014 год. на       

Директора на ТД ДР Враца и Заповед № 10-05-254/24.11.2014 г. на ИД.Директора на ТД ДР 

Враца, за оценяване и класиране на подадените оферти за процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Ремонт и почистване на 

улуци и изкърпване на част от фасадата на СБ Берковица при ТД ДР Враца, със срок на 

изпълнение 30.11.2014 г.” 

 Комисия в състав: 

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

Враца 

      и членове: 1. Грета Иванова Червеняшка – ИД.Началник отдел ФДАПО в ТД ДР 

Враца 

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

Враца,  

     с резервни членове: 1. Хати Велинова Петрова - Главен експерт сектор СБ Враца 

в ТД ДР Враца 

 

       В определеният в публичната покана срок за подаване – 17,00 часа на 17.11.2014 г. са 

постъпили две ценови оферти от следните дружества:  

       1. „Проект - строй” ЕООД гр.Шумен, ул.”Христо Ботев”, № 15, с входящ № 

1712/14.11.2014 г.  

        2. „Интер строй груп” ЕООД гр.Мездра, ул.”Александър Стамболийски”, № 96, 

ап.5, с входящ № 1719/17.11.2014 г.  

 

       На определената за отваряне на офертите дата 18.11.2014 г., 10,00 часа се събра 

комисията за разглеждане на офертите. Отварянето на офертите е публично, но няма 

присъстващи представители на участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и на представители на средствата за масово осведомяване. След 

получаване на офертите членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата 

по чл. 35, ал.1, т. 2 – 4 от ЗОП и пристъпиха към отваряне на офертите. Офертите се 

отвориха по реда на чл.58, ал.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, 

продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН т.е по реда на 

тяхното постъпване. 

        1. „Проект - строй” ЕООД гр.Шумен, ул.”Христо Ботев”, № 15, с входящ № 

1712/14.11.2014 г. – с ценово предложение 600,10 лв. без ДДС. 



        2. „Интер строй груп” ЕООД гр.Мездра, ул.”Александър Стамболийски”, № 96, 

ап.5, с входящ № 1719/17.11.2014 г. – с ценово предложение 607,93 лв. без ДДС. 

     I. Резултати от работата на комисията: 

След отваряне на ценовите предложения, се пристъпи към обстойно разглеждане на 

приложените в офертите документи, за наличие или отсъствие на изискуемите документи, 

посочени в публичната покана. 

    Комисията направи следните констатации: 

    1. Към постъпилата оферта от „Проект - строй” ЕООД гр.Шумен № 1712/14.112014 г. са 

приложени изискуемите от Възложителя документи. 

    2.  Към постъпилата оферта от „Интер Строй Груп” ЕООД гр.Мездра се установи липса на 

документ и наличие на несъответствие с критериите за подбор на Възложителя. Не е 

приложена изискуемата Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП. Комисията изпрати уведомително 

писмо с рег.№ 1734/20.11.2014 г. за констатираното несъответствие и съобразно 

изискванията на  чл.58, ал.5 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, 

продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН. Към писмото 

комисията приложи копие на Протокол № 1/19.11.2014 г. от дейността на комисията. 

   Комисията информира другият участник в процедурата за възникналите обстоятелства с 

уведомително писмо рег.№ 1735/20.11.2014 г., към което приложи копие на Протокол № 

1/19.11.2014 г. от дейността на комисията. 

    На 24.11.2014 г. съобразно даденият 5 – дневен срок за набавяне на изискуемите 

документи, в управлението на ТД ДР Враца с рег.№ 1749/24.11.2014 г. е постъпила 

декларацията по чл.47, ал.5 от ЗОП от „Интер строй груп” ЕООД гр.Мездра. 

     Комисията се събра повторно на 24.11.2014 г. и преразгледа постъпилото допълнение към 

подадената оферта на „Интер строй груп” ЕООД гр.Мездра, след което пристъпи към 

класиране на участниците в процедурата. 

  II. Оценяване на офертите на допуснатите участници 

     Критерият при оценяване на офертите посочен в публичната покана  е най-ниска цена без 

ДДС за изпълнение на настоящата поръчка с включени всички други разходи, възникнали по 

повод на изпълнение на предмета на поръчката. 

 III. Класиране на участниците 

Първо място -  „Проект - строй” ЕООД гр.Шумен, ул.”Христо Ботев”, № 15, с входящ № 

1712/14.11.2014 г. – предлагана стойност 600,10 лв. без ДДС. 

Второ място - „Интер строй груп” ЕООД гр.Мездра, ул.”Александър Стамболийски”, № 96, 

ап.5, с входящ № 1719/17.11.2014 г. – предлагана стойност 607,93 лв. без ДДС. 

IV. Предложения на комисията 

    Комисията предлага изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Ремонт и 

почистване на улуци и изкърпване на част от фасадата на СБ Берковица при ТД ДР Враца, 

със срок на изпълнение 30.11.2014 г.” да бъде първия класирал се участник в процедурата - 

„Проект - строй” ЕООД гр.Шумен. 

     Настоящият протокол е съставен на 24.11.2014 г. 

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

                                                                                       /инж.М.Петкова/ 

 

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

                                                                                       /Г.Червеняшка/  

                                                                                2………………………… 

                                                                                                       /С.Спасова/ 


