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Утвърдил: заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД. 

Директор ТП ДГС Стара Загора 

 

П Р О Т О К О Л  
Днес 31.01.2019г., в 14:00 часа на основание Заповед №РД-01-17/31.01.2019г. на Директора 
на ТП ДГС Стара Загора,се събраха длъжностните лица за събиране,разглеждане, оценка и 
класиране на предложенията в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от от Закона за обществените 
поръчки за определяне на изпълнител на общаствена поръчка с предмет: „Профилактика, 
ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба №ИЗ – 
1973/29.10.2009 г.“, в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Иван Гагов – зам.директор при ТП ДГС Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.Адвокат Румяна Атанасова - юрист към ТП ДГС Стара Загора 

2.Диньо Господинов – икономист при ТП ДГС Стара Загора 

 

На 14.01.2019г. в профила на купувача,на интернет адрес http://dgsstarazagora.uidp-

sliven.com/procedures/2740  е публикувана обява с изх.№ПО-10-5/14.01.2019г. за събиране на 

оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 

офертите до 17:00 на 23.01.2019г.Едновременно с това на 14.01.2019г. под ID №9084839 на 

Портала на обществените поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката. 

В първоначално определения срок-17:00 часа на 23.01.2019г. са получени по-малко от  

минимално определеният съгласно чл.188,ал.2 от ЗОП брой оферти,а именно един 

брой,поради което срока за получаване на оферти беше удължен до 17:00 часа на 

30.01.2019г. с Решение №РД-01-8/24.01.2019г. На Портала на обществените поръчки на АОП 

е публикувана информация за удължаване на срока под ID №9085114. 

До крайния срок за получаване на оферти,а именно 17:00часа на 30.01.2019г. в 

деловодството на ТП ДГС Стара Загора е постъпила една оферта,както следва: 

 

1.Оферта с вх.№ОД-00-7/23.01.2019г. в 9:25 часа от „БВА и сие“ ООД с адрес за 

кореспонденция:гр.Стара Загора п.к.6000,ул.Неофит Рилски №5,тел.042 690 460 , e-mail: 

bvagroup@abv.bg.; 

 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.Офертата е постъпила в срок. 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по 

чл.48,ал.6 от ППЗОП. 

На заседанието не присъства представител на участника. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха и представиха декларации по 

чл.51,ал.8 от ППЗОП. 

При разглеждане на представените документи,комисията констатира следното съдържание: 

 

Представени документи от участник „БВА и сие“ ООД: 

1.Приложение № 2 - Ценово предложение    

2.Приложение № 3 - Техническо предложение  

3.Образец № 1  - Представяне на участника; 

4.Образец № 2 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1,2  т. 7от ЗОП; 

5.Образец № 3 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1,  т. 3-5 от ЗОП от ЗОП; 

6.Образец № 4 Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно дейностите от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези дейности в 

проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 

7.Образец № 6 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

8.Образец № 7 – Опис на приложените документи 
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Длъжностните лица констатираха,че представените документи отговарят на предварително 

обявените от Възложителя условия,валидни са като форма и съдържание,поради което 

единодушно решиха: 

Допускат до оценяване и класиране участника „БВА и сие“ ООД. 

Пристъпи се към разглеждане в детайли на офертата и приложените към нея документи на 

участника : „БВА и сие“ ООД с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, п.к.6000,ул.Неофит 

Рилски №5,тел.042 690 460 , e-mail: bvagroup@abv.bg 

 І.Разглеждане на техническите предложения на участниците,които са допуснати и 

установяване на редовността им. 

 

Комисията прегледа представеното от допуснатия участник техническо предложение и 

констатира,че същото е в съответствие с минималните технически изисквания предварително 

обявени от Възложителя. 

 

Предвид редовността на техническите предложения,комисията допуска до по-нататъшно 

участие офертата на участник  „БВА и сие“ ООД. 

 

ІІ.Разглеждане на „Ценовото предложение“ на допуснатите оферти и установявяне на 

редовността им. 

Критерият за оценка е „най-ниска цена“. 

Беше разгледано цeновото предложение на допуснатия участник. 

Участник  „БВА и сие“ ООД е предложил обща цена за профилактика, ремонт и доставка на 

пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба №ИЗ – 1973/29.10.2009 г. в 

размер на 484,90 лв. /четиристотин осемдесет и четири лева и деведесет стотинки /  

 

Ценовото предложение отговаря на предварително обявените условия. 

В заключение комисията взе следното  

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Въз основа на спазването на изискванията за представяне на всички документи и направените 

ценови предложения,Комисията класира за изпълнение на услугата: „Профилактика, ремонт и 

доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба №ИЗ – 

1973/29.10.2009 г“ 

 

На I-во място „БВА и сие“ ООД, с адрес за кореспонденция:гр.Стара Загора, 

п.к.6000,ул.Неофит Рилски №5,тел.042 690 460 , e-mail: bvagroup@abv.bg с предложена цена 

за изпълнение на услугата в размер на 484.90 лв / четиристотин осемдесет и четири лева и 

деведесет стотинки / без ДДС  

 

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Стара Загора да сключи договор с класирания на 

първо място кандидат. 

 

Комисията приключи своята работа на 31.01.2019г. като настоящия протокол,заедно с цялата 

документация,събрана в хода на процедурата се предава на Възложителя съгласно чл.96,ал.4 

от ППЗОП за утвърждаване и обявяване на изпълнител. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД                               2. заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД           

mailto:bvagroup@abv.bg

