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Изх. № 11848/11.09.2017   г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                            

     

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ИА ”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И 

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО” 

                                              /п/ 

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ 

 

 

                                                                       

ПРОТОКОЛ 

 

   І. На 22.08.2017 г. от 14:00 часа, в гр. София, в сградата на ИА „Военни 

клубове и военно-почивно дело”, находяща се на бул. „Цар Освободител” № 7, 

комисия определена със Заповед № 902/22.08.2017 г., на изпълнителния директор на 

ИА “ВКВПД”, в състав: 

Председател: Калина Борисова – и.д. директор на дирекция “Управление на 

собствеността и жилищен фонд“; 

Членове: 1. Росица Македонска – главен експерт в отдел „Управление на 

държавната собственост”, дирекция „Управление на собствеността и жилищен 

фонд“; 

2. Анна Славова – Гаврилова – главен експерт в отдел „Управление на  

държавната собственост”, дирекция „Управление на собствеността и жилищен 

фонд“; 

  3. Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки”, 

дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд“; 

  4. Диана Бонева – старши счетоводител в отдел „Счетоводство“, 

дирекция „Финанси“. 

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

на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Неотлoжен ремонт на 

канализацията в сутеренния етаж и покривното покритие на сградата на 

Военно общежитие „Радко Димитриев“ и ДДГ „Кокиче” – гр. Пловдив“.  
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 04.08.2017 г. в профила на купувача е 

публикувана обява с изх. № 10421/04.08.2017 г. за събиране на оферти за възлагане 

на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 16:00 

часа на 21.08.2017 година.  

          До крайният срок, в деловодството на ИА “ВКВПД”, по реда на тяхното 

постъпване са подадени следните оферти: 
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№ Оферта Вх. №/дата, час на 

постъпване 
Име на участника 

1. 9660/21.08.2017 г. в 14:30 ч. “С. И. С. М. - строй” ЕООД 

2. 9661/21.08.2017 г. в 14:41 ч. „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД 

3. 9662/21.08.2017 г. в 14:44 ч. “УСМ СТРОЙ БИЛДИНГ” ЕООД  

 

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

На 22.08.2017 г., председателят на комисията получи постъпилите (три) 

оферти с Приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

При отварянето на офертaтa не присъстваха представители на участниците. 

 

 

          ІІ. На свое закрито заседание проведено на 30.08.2017 г., определената със 

Заповед № 902/22.08.2017 г. комисия продължи своята работа по разглеждането на 

офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване.  

 

1. Участникът “С. И. С. М. - строй” ЕООД, ЕИК: 202592517 е представил 

оферта с вх. 9660/21.08.2017 година. При разглеждане на документите за подбор от 

офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 

документи и същите отговарят на условията на Възложителя. 

 

2. Участникът „ИНФРАИНЖСТРОЙ” ЕООД, ЕИК: 202889550 е представил 

оферта с вх. 9661/21.08.2017 година. При разглеждане на документите за подбор от 

офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 

документи и същите отговарят на условията на Възложителя. 

 

3. Участникът “УСМ СТРОЙ БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК: 200076594 е 

представил оферта с вх. 9662/21.08.2017 година. При разглеждане на документите за 

подбор от офертата, комисията констатира, че участникът е представил всички 

изискуеми документи и същите отговарят на условията на Възложителя. 

 

Поради временна неработоспособност на мястото на члена на комисията – Aнна 

Славова - Гаврилова, участие в състава на комисията взе резервния член – Румяна 

Христова – Спасова. Същият се запозна с постъпилите оферти и представи 
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декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП).  

 

IІІ. 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, 

поставен от възложителя. 

1. Участникът “С. И. С. М. - строй” ЕООД е предложил: 

1.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 37 291,68 (тридесет и 

седем хиляди двеста деветдесет и един и 0,68) лв. без ДДС. 

1.2. срок за изпълнение 44 (четиридесет и четири) календарни дни, считано 

от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна 

площадка. 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че представената 

информация от участника в Образец № 3 „Ценово предложение”, не съдържа в 

цялост, посочената информация в приложения към обявата Образец № 3 „Ценово 

предложение”. Съгласно раздел „Друга информация“ от публикуваната обява за 

възлагане на обществената поръчка: „...Участниците трябва да представят оферта, 

която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. 

Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не отговаря на 

други условия, посочени в настоящата обява ще бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка. Офертата се изготвя по приложените към обявата 

образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя: 

www.militaryclubs.bg. ...“  

Предвид това, че участникът не е изпълнил условието да изготви 

Ценовото предложение (Образец № 3) към Обява с изх. № 10421/04.08.2017 г., 

съгласно приложените образци публикувани на интернет страницата на 

Възложителя, комисията приема, че офертата на участника  не отговаря на 

изискванията на Възложителя и предлага участникът “С. И. С. М. - строй” 

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

на основание  чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 

2. Участникът “ИНФРАИНЖСТРОЙ” ЕООД е предложил: 

2.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 37 841,80 (тридесет и 

седем хиляди осемстотин четиридесет и един и 0,80) лв. без ДДС. 

2.2. срок за изпълнение 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от 

датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна 

площадка. 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че представената 

информация от участника в Образец № 3 „Ценово предложение”, не съдържа в 

цялост, посочената информация в приложения към обявата Образец № 3 „Ценово 

предложение”. Съгласно раздел „Друга информация“ от публикуваната обява за 

възлагане на обществената поръчка: „...Участниците трябва да представят оферта, 
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която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. 

Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не отговаря на 

други условия, посочени в настоящата обява ще бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка. Офертата се изготвя по приложените към обявата 

образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя: 

www.militaryclubs.bg. ...“  

Предвид това, че участникът не е изпълнил условието да изготви 

Ценовото предложение (Образец № 3) към Обява с изх. № 10421/04.08.2017 г., 

съгласно приложените образци публикувани на интернет страницата на 

Възложителя, комисията приема, че офертата на участника  не отговаря на 

изискванията на Възложителя и предлага участникът “ИНФРАИНЖСТРОЙ” 

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

на основание  чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 

3. Участникът “УСМ СТРОЙ БИЛДИНГ” ЕООД е предложил: 

3.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 37 995,32 (тридесет и 

седем хиляди деветстотин деветдесет и пет и 0,32) лв. без ДДС. 

3.2. срок за изпълнение 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от 

датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна 

площадка. 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че представената 

информация от участника в Образец № 3 „Ценово предложение”, не съдържа в 

цялост, посочената информация в приложения към обявата Образец № 3 „Ценово 

предложение”. Съгласно раздел „Друга информация“ от публикуваната обява за 

възлагане на обществената поръчка: „...Участниците трябва да представят оферта, 

която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. 

Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не отговаря на 

други условия, посочени в настоящата обява ще бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка. Офертата се изготвя по приложените към обявата 

образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя: 

www.militaryclubs.bg. ...“  

Предвид това, че участникът не е изпълнил условието да изготви 

Ценовото предложение (Образец № 3) към Обява с изх. № 10421/04.08.2017 г., 

съгласно приложените образци публикувани на интернет страницата на 

Възложителя, комисията приема, че офертата на участника  не отговаря на 

изискванията на Възложителя и предлага участникът “УСМ СТРОЙ 

БИЛДИНГ” ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

обществената поръчка, на основание  чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 

 

 

IV. Класиране на офертите: 
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Комисията, определена да разгледа и оцени офертите, събрани чрез обява за 

събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Неотложен 

ремонт на канализацията в сутеренния етаж и покривното покритие на 

сградата на Военно общежитие „Радко Димитриев“ и ДДГ „Кокиче” – гр. 

Пловдив“, не предлага на Възложителя в настоящата обществена поръчка да бъде 

избран изпълнител. 

 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 

 

 

Председател: Калина Борисова: …………/п/…….................. 

  

Членове: 1. Росица Македонска: ……….../п/......................... 

  

                     2. Румяна Христова - Спасова:............/п/............... 

 

  3. Сребрина Данова.............../п/............................. 

 

  4. Диана Бонева.................../п/............................... 

 

 


