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с изх. № 9181/18.04.2016 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                               

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” 

 

                                ПЕТЪР МАНОЛОВ               

           /П/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

На 05.04.2016 г. от 10:00 часа, комисия определена със Заповед 

№ 391/05.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-

почивно дело”, в състав: 

Председател: Полина Ангелова – главен експерт в отдел „Счетоводство” 

 

Членове: 1. Анна Славова - Гаврилова – главен експерт в отдел “Управление 

на държавната собственост”, 

2. Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол”, 

се събра със задача да разгледа и оцени оферти, събрани чрез публикуване на 

публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на 

ремонтни дейности по покрива на залата за хранене на хотел „ВПД Созопол”. 

Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, на 24.03.2016 г. под ІD № 9051667 на Портала 

за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана 

изх. № 6622/24.03.2016 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 04.04.2016 

година.  

Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на 

електронната страница на възложителя. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

 

 На заседанието присъства Теодор Евгениев Серафимов - упълномощен 

представител на участника ДЗЗД “Интерхолд - Парсек”. 
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І. Председателят на комисията оповести представените на комисията 

оферти по реда на тяхното постъпване: 

 

№ Вх. №/дата и час Участник 

1. Вх. № 3494/04.04.2016 г. в 10:04 ч. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД 

2. Вх. № 3519/04.04.2016 г. в 14:02 ч. „НИК -  СТРОЙ 06” ЕООД 

3. Вх. № 3524/04.04.2016 г. в 15:11 ч. „Данимекс груп” ЕООД 

4. Вх. № 3532/04.04.2016 г. в 17:03 ч. „ПРОСТОР 005” ЕООД 

5. Вх. № 3533/04.04.2016 г. в 17:20 ч. ДЗЗД „Интерхолд -  Парсек” 

 

След оповестяване на участниците, председателят и всички членове на 

комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

В присъствието на упълномощения представител на ДЗЗД “Интерхолд - 

Парсек”, председателят на комисията отвори офертите по реда на постъпването им и 

оповести предложените от участниците цени за изпълнение на обществената 

поръчка. 

Приложение № 2 – “Предлагана цена” и Приложение № 3 – “Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката” от офертите на всички участници, бяха 

подписани от упълномощения представител на ДЗЗД “Интерхолд - Парсек” (с 

изключение на подадената от дружеството оферта) . 

С извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието 

на комисията.  

В съответствие с чл. 40, ал. 5 от Вътрешните правила за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки 

от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на 

сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на 

купувача (Вътрешните правила), комисията продължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на документите и информацията в офертите за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

  

1. Участникът „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД е представил оферта с                    

вх. № 3494/04.04.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира, 

че документите и информацията в същата съответстват с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  

 

2. Участникът „НИК -  СТРОЙ 06” ЕООД  е представил оферта с                      

вх. № 3519/04.04.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира, 
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че документите и информацията в същата съответстват с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

 

3. Участникът „Данимекс груп” ЕООД е представил оферта с                         

вх. № 3524/04.04.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира, 

че документите и информацията в същата съответстват с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

 

4. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е представил оферта с                           

вх. № 3532/04.04.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира 

следното: Приложение № 2 към офертата не е представено по приложения образец 

към Публичната покана. Същото съдържа единствено таблица с цените на видовете 

СМР. Не са посочени цени за допълнително възникнали ремонтни строително-

монтажни работи. Съгласно т. І от Раздел “Допълнителна информация” от 

Публичната покана, офертата и приложенията към нея се изготвят по представените 

образци, публикувани на интернет адрес: www.militaryclubs.bg.  

Предвид това, че участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е представил ценово 

предложение, което не е изготвено по приложения образец към Публичната 

покана и същото съдържа единствено таблица с цените на видовете СМР, 

като не са посочени цени за допълнително възникнали ремонтни строително-

монтажни работи, комисията приема, че офертата на същия не отговаря на 

изискванията на Възложителя и на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от Вътрешните 

правила за планиране и организация на провеждането на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно 

дело”, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени 

поръчки и поддържането на профила на купувача предлага участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

5. Участникът ДЗЗД „Интерхолд - Парсек” е представил оферта с                  

вх. № 3533/04.04.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира, 

че документите и информацията в същата съответстват с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

 

С това заседанието на комисията беше закрито, като следващото заседание на 

комисията беше насрочено за 06.04.2016 г. – 10.00 часа. 

 

На 06.04.2016 г., комисията определена със Заповед № 391/05.04.2016 г. на 

изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, в състав: 

Председател: Полина Ангелова – главен експерт в отдел „Счетоводство” 

 

Членове: 1. Анна Славова - Гаврилова – главен експерт в отдел “Управление 

на държавната собственост”, 

http://www.militaryclubs.bg/
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2. Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки и 

контрол”, 

 продължи своята работа на закрито заседание. 

 

ІІ. Комисията пристъпи към проверка на предложените от участниците 

цена за изпълнение на поръчката и срок за изпълнение на поръчката на 

офертите, които са в съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

1. Участникът „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД е предложил: 

1.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 45 795,97 (четиридесет 

и пет хиляди седемстотин деветдесет и пет и 0,97) лв. без ДДС. 

1.2. срок за изпълнение 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка. 

При разглеждане на офертата, комисията констатира аритметична грешка при 

изчисляване на общата цена в Приложение № 2 „Предлагана цена”. 

При проверка на ценовото предложение се установи, че: 

- на ред № 26 – „Холкер с размери 10/10 по стени и бордове западна страна” 

при произведението от прогнозното количество и предложената от участника 

единична цена е допусната аритметична грешка. В офертата на участника 

произведението на количество – 25,00 и ед. цена – 12,70 лв. без ДДС е 430,00 лв. без 

ДДС, а точното изчисление на произведението е 317,50 лв. без ДДС. 

При правилно изчисление на общата стойност на офертата, се стига до промяна в 

крайната предложена цена в насока на нейното намаляване. Получава се нова обща 

стойност на ценовата оферта, която представлява промяна на офертата, а именно 

45 672,22 лв. без ДДС, вместо посочената от участника обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 45 795,97 лв. без ДДС. В случая става въпрос за аритметична 

грешка, което води и до изменение на общата стойност за изпълнение на поръчката, 

посочена от участника, която ако би била поправена, би се нарушило както 

изискването за равнопоставеност на всички участници, така и забраната за промяна 

на ценовото предложение.  

Съгласно Забележка от образеца на Приложение № 2 към Публичната покана,  

“Посочената в т. III Обща цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС 

представлява сбор от посочената в т. I. Обща цена за изпълнение на всички дейности 

+ стойността на непредвидените разходи, посочена в т. II. Съответните общи 

стойности са получени от сумата на общите стойности за съответните видове СМР, 

получени от  произведението на единичните цени на видовете СМР (Колона № 5) и 

съответното  прогнозно количество, посочено в  (Колона № 4)”. 

В случая именно общата цена, т.е. крайното ценово предложение е предмет на 

оценка, поради което неправилното й изчисляване означава, че ценовото 

предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а 

това от своя страна е основание за отстраняване от участие. 
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Предвид това, че участникът “МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД е представил 

ценово предложение, при което общата стойност не е правилно образувана, 

комисията приема, че офертата на същия не отговаря на изискванията на 

Възложителя и на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от Вътрешните правила за 

планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол 

на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и 

поддържането на профила на купувача предлага участникът да бъде отстранен 

от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

2. Участникът „НИК -  СТРОЙ 06” ЕООД е предложил: 

2.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 48 778,22 (четиридесет 

и осем хиляди седемстотин седемдесет и осем и 0,22) лв. без ДДС. 

2.2. срок за изпълнение 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка. 

Същите отговарят на изискванията на възложителя. 

 

        3. Участникът „Данимекс груп” ЕООД е предложил: 

3.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 54 760,74 (петдесет и 

четири хиляди седемстотин шестдесет и 0,74) лв. без ДДС. 

3.2. срок за изпълнение 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка. 

Същите отговарят на изискванията на възложителя. 

 

4. Участникът ДЗЗД “Интерхолд - Парсек” е предложил: 

4.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 57 552,00 (петдесет и 

седем хиляди петстотин петдесет и два) лв. без ДДС. 

4.2. срок за изпълнение 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка. 

Същите отговарят на изискванията на възложителя. 

 

ІІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 

за изпълнение на поръчката на офертите, които отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

 

1. При разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на 

„НИК -  СТРОЙ 06” ЕООД, комисията констатира следното:  

      Не са посочени материалите, с които участникът възнамерява да изпълни 

поръчката, така че да гарантира високо качество на извършените ремонтни и 

строително-монтажни работи. Посочена е таблица с материалите, в която са 

изброени видовете материали от количествената сметка към техническото задание 

на възложителя. Съгласно Раздел ІV. “Изисквания на Възложителя към 
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изпълнението на строителните дейности и документацията, съставяна по време на 

строителството” от Техническото задание на обществената поръчка е посочено, че 

“В техническото предложение Изпълнителят следва да посочи с какви материали и 

технологии възнамерява да изпълни поръчката, така че да гарантира високо 

качество на извършените ремонтни и строително-монтажни работи”.  

Предвид това, че в техническото предложение за изпълнение на 

поръчката  участникът „НИК -  СТРОЙ 06” ЕООД не е посочил материалите, с 

които възнамерява да изпълни поръчката, така че да гарантира високо 

качество на извършените ремонтни строително-монтажни работи и на 

основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от Вътрешните правила за планиране и организация 

на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА 

“Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на 

сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на 

купувача, комисията предлага на възложителя, участникът „НИК -  СТРОЙ 06” 

ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

С това заседанието на комисията беше закрито, като следващото заседание на 

комисията беше насрочено за 11.04.2016 г. – 10.00 часа. 

 

На 11.04.2016 г., комисията определена със Заповед №  391/05.04.2016 г. на 

изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, в състав: 

Председател: Полина Ангелова – главен експерт в отдел „Счетоводство” 

 

Членове: 1. Анна Славова - Гаврилова – главен експерт в отдел “Управление 

на държавната собственост”, 

2. Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол”, 

продължи своята работа на закрито заседание. 

 

2. При разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката 

на „Данимекс груп” ЕООД, комисията констатира следното:  

 Не са посочени материалите, с които участникът възнамерява да изпълни 

поръчката, така че да гарантира високо качество на извършените ремонтни и 

строително-монтажни работи. Посочени са необходимите материали за изпълнение 

на поръчката, като са изброени видовете материали от количествената сметка към 

техническото задание на възложителя. Съгласно Раздел ІV. “Изисквания на 

Възложителя към изпълнението на строителните дейности и документацията, 

съставяна по време на строителството” от Техническото задание на обществената 

поръчка е посочено, че “В техническото предложение Изпълнителят следва да 

посочи с какви материали и технологии възнамерява да изпълни поръчката, така че 

да гарантира високо качество на извършените ремонтни и строително-монтажни 

работи”.  
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Предвид това, че в техническото предложение за изпълнение на 

поръчката  участникът „Данимекс груп” ЕООД не е посочил материалите, с 

които възнамерява да изпълни поръчката, така че да гарантира високо 

качество на извършените ремонтни строително-монтажни работи и на 

основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от Вътрешните правила за планиране и организация 

на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА 

“Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на 

сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на 

купувача, комисията предлага на възложителя, участникът „Данимекс груп” 

ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

3. При разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на 

ДЗЗД “Интерхолд - Парсек”, комисията констатира следното:  

 Не са посочени материалите, с които участникът възнамерява да изпълни 

поръчката, така че да гарантира високо качество на извършените ремонтни и 

строително-монтажни работи. Посочено е, че материали ще се доставят от 

складовете на фирмите, с които работи ДЗЗД “Интерхолд-Парсек”, в количества и 

обеми, които да не затрудняват работата и преминаването по обекта. Съгласно 

Раздел ІV. “Изисквания на Възложителя към изпълнението на строителните 

дейности и документацията, съставяна по време на строителството” от 

Техническото задание на обществената поръчка е посочено, че “В техническото 

предложение Изпълнителят следва да посочи с какви материали и технологии 

възнамерява да изпълни поръчката, така че да гарантира високо качество на 

извършените ремонтни и строително-монтажни работи”.  

Предвид това, че в техническото предложение за изпълнение на 

поръчката  участникът ДЗЗД “Интерхолд - Парсек” не е посочил материалите, 

с които възнамерява да изпълни поръчката, така че да гарантира високо 

качество на извършените ремонтни строително-монтажни работи и на 

основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от Вътрешните правила за планиране и организация 

на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА 

“Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на 

сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на 

купувача, комисията предлага на възложителя, участникът ДЗЗД “Интерхолд - 

Парсек” да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената 

поръчка. 

 

IV. Класиране на офертите: 

 

Комисията, определена със Заповед № 391/05.04.2016 г., със задача да получи, 

разгледа и оцени оферти, събрани чрез публикуване на публична покана за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: “Извършване на ремонтни дейности по 
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покрива на залата за хранене на хотел „ВПД Созопол”, не предлага на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка да бъде избран изпълнител. 

 

Комисията проведе 3 (три) заседания по разглеждане на получените оферти. 

 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол на 12.04.2016 

година в 1 (един) оригинален екземпляр. 

 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 

 

 

Председател: Полина Ангелова   /П/ 

Членове:     1. Анна Славова - Гаврилова   /П/ 

  2. Сребрина Данова  /П/ 


