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Рег. № К - 561/22.06.2015 г. 

 

П Р О Т О К О Л  
 

от дейността на комисия, назначена със заповед № РД–07–182/05.06.2015 г. 

на началника на Комендантство - МО за разглеждане и класиране на предложения 

на участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на строителни и технически материали“. 

На 16.06.2015 г. комисия, назначена със заповед № РД–07–182/05.06.2015 г. 

на началника на Комендантство - МО, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Подполковник Йордан Златев Петков – главен експерт в 

отдел“Стопански дейности“ 

и членове: 

1. Наталия Янкова Бамбалова –Димитрова – главен юрисконсулт на 

Комендантство – МО; 

2. Евелина Димитрова Караризова – главен експерт в отдел „Стопански 

дейности“; 

3. Мануела Петкова Петкова – началник сектор в отдел „Поддръжка“; 

4. Бажена Цветкова Стоянова – главен технически сътрудник по ДРД в 

отдел „Финансово счетоводен“; 

се събра в 14.00 часа в сградата на Министерството на отбраната на ул. 

„Дякон Игнатий“ №3, за получаване, разглеждане и оценяване, и класиране на 

предложенията на участниците в процедура за избор на изпълнител на 

обществената поръчка с предмет „Доставка на строителни и технически 

материали“. На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

Комисията започна своята работа след получаване на регистъра на 

подадените предложения от председателя на комисията.  

Членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл.35, 

ал.1 и 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), чл.327, ал. 2 и 3 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и по чл. 50, ал. 5 

от Вътрешните правила относно реда за планиране и организация на провеждането 

на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на сключените 

договори, обявени с МЗ № ОХ–510/22.07.2014 г. 

Комисията установи, че в срока, определен от възложителя, са постъпили 

четири оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 

Участници 

Вх. № на 

подадено 

предложение 

Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 

1. „Ташев и Галвинг“ ООД 10 12.06.2015 г. 16.40 

2. „Чечосан“  ЕООД 11 15.06.2015 г. 10.00 
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3. „Фактор Трейд“ ЕАД 12 15.06.2015 г. 14.50 

4. „Сити Билд Студио“ ООД 13 15.06.2015 г. 16.15 

 

Пликовете, и намиращите се в тях документи, бяха подписани от двама 

члена на комисията.  

Участниците са спазили указаните срокове по раздел II т.8 от заповед № 

РД–07–182/05.06.2015 г. Предложенията са представени в запечатан непрозрачен 

плик с надпис наименование на обществена поръчка „Доставка на строителни и 

технически материали“ от участниците на посочения адрес.  

 

 I. РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО СЪЩЕСТВО НА ИЗИСКАНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ: 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите, 

съдържащи се в предложението на участниците съгласно изискванията на 

Възложителя от заповед № РД–07–182/05.06.2015 г. на началника на 

Комендантство – МО, в т.ч. и за съответствие с утвърдената Техническа 

спецификация № ТС Г 73.2095.15. 

При разглеждане на документите в плика с предложението на участникът 

„Ташев и Галвинг“ ООД комисията констатира, че са представени всички 

изискуеми документи съгласно т. 2 от раздел III на заповед № РД–07–

182/05.06.2015 г. на началника на Комендантство-МО. Участник „Ташев и 

Галвинг“  ООД е подал ценово предложение за обособени позиции № 1, № 2, № 3 

и № 4. 

При разглеждане на документите в плика с предложението на участникът 

„Чечосан“ ЕООД комисията констатира, че са представени всички изискуеми 

документи съгласно т. 2 от раздел III на заповед № РД–07–182/05.06.2015 г. на 

началника на Комендантство-МО. Участникът „Чечосан“ ЕООД е подал ценово 

предложение за обособени позиции № 1, № 2 и № 4. 

При разглеждане на документите в плика с предложението на участникът 

„Фактор Трейд“ ЕАД комисията констатира, че са представени всички 

изискуеми документи съгласно т. 2 от раздел III на заповед № РД–07–

182/05.06.2015 г. на началника на Комендантство-МО. Участникът „Фактор 

Трейд“ ЕАД е подал ценово предложение за обособени позиции № 1, № 2, № 3 и 

№ 4. 

При разглеждане на документите в плика с предложението на участникът 

„Сити Билд Студио“ ЕООД комисията констатира, че са представени всички 

изискуеми документи съгласно т. 2 от раздел III на заповед № РД–07–

182/05.06.2015 г. на началника на Комендантство-МО. Участникът „Сити Билд 

Студио“ ЕООД е подал ценово предложение за обособени позиции № 1, № 2, № 3 

и № 4. 

 

I I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
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На 17.06.2015 г. комисията пристъпи към разглеждане на ценовите 

предложения на участниците. Ценовите предложения на участниците са както 

следва: 

№ 

по 

ред 
Участници 

Цена без 

ДДС за 

обособена 

позиция 

№ 1 

Цена без 

ДДС за 

обособена 

позиция 

№ 2 

Цена без 

ДДС за 

обособена 

позиция 

№ 3 

Цена без 

ДДС за 

обособена 

позиция 

№ 4 

Обща сума 

за 

обособени 

позиции 

1. „Ташев и Галвинг“ ООД 0,00 5443,32 3237,54 665,88 9346,74 

2. „Чечосан“  ЕООД 5923,41 3314,28 0,00 1164,46 10402,15 

3. „Фактор Трейд“ ЕАД 6078,56 3555,56 5236,62 1294,89 16165,63 

4. „Сити Билд Студио“ ООД 6804,68 3755,29 4896,59 1193,15 16649,71 

 

Комисията констатира, че в ценовото предложение на участник „Ташев и 

Галвинг“ ООД: 

- за обособена позиция № 1 не е подадена обща стойност на позицията без 

ДДС. Участникът не е подал ценови предложения за част от номенклатурите от 

позицията има сгрешени крайни стойности на определени номенклатури, няма 

обща стойност на позицията; 

- за обособена позиция № 2 участника не е подал ценови предложения за 

част от номенклатурите от позицията има сгрешени крайни стойности на 

определени номенклатури. При извършената проверка от комисията крайната 

стойност е 4674,88 лв. /четири хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и 0,88 

ст./, която не отговаря на подадената в ценовото предложение; 

- за обособена позиция № 3 участника не е подал ценови предложения за 

част от номенклатурите от позицията има сгрешени крайни стойности на 

определени номенклатури. При извършената проверка от комисията крайната 

стойност е 1854,23 лв. /хиляда осемстотин петдесет е четири лева и 0,23 ст./, която 

не отговаря на подадената в ценовото предложение; 

- за обособена позиция № 4 участника не е подал ценови предложения за 

част от номенклатурите от позицията има сгрешени крайни стойности на 

определени номенклатури. При извършената проверка от комисията крайната 

стойност е 433,33 лв. /четири стотин тридесет и три лева и 0,33 ст./, която не 

отговаря на подадената в ценовото предложение. 

Съгласно изискванията на Възложителя  посочени в забележка в образеца 

на ценовото предложение при несъответствие между предложената единична и 

обща цена, участникът следва да бъде отстранен от участие.  

 

Комисията констатира, че в ценовото предложение на участник „Чечосан“ 

ЕООД: 

-  за обособена позиция № 1 отговаря на ценовото предложение 

Възложителя; 

- за обособена позиция № 2 номенклатура № 41 „Кран за писоар“ е 

допусната грешка в общата стойност на сумата за тази позиция, както и за 

номенклатура № 48 „Мивка порцеланова (средна)“ има допусната грешка в 

общата стойност на сумата за тази позиция; 
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- за обособена позиция № 3 участника не е подал ценови предложения за 

номенклатурите от позицията; 

- за обособена позиция № 4 отговаря на ценовото предложение на 

Възложителя. 

Съгласно изискванията на Възложителя  посочени в забележка в образеца 

на ценовото предложение при несъответствие между предложената единична и 

обща цена, участникът следва да бъде отстранен от участие за обособена позиция 

№ 2.  

 

Комисията констатира, че в ценовото предложение на участник „Фактор 

Трейд“ ЕАД: 

- за обособена позиция № 1 участника е допуснал грешки в крайните 

стойности на определени номенклатури. При извършената проверка от комисията 

крайната стойност е 6079,89лв. /шест хиляди седемдесет и девет лева и 0,89 ст./, 

която не отговаря на подадената в ценовото предложение; 

- за обособена позиция № 2 участника е допуснал грешки в крайните 

стойности на определени номенклатури. При извършената проверка от комисията 

крайната стойност е 3556,06 лв. /три хиляди петстотин петдесет и шест лева и 0,06 

ст./, която не отговаря на подадената в ценовото предложение; 

- за обособена позиция № 3 участника е допуснал грешки в крайните 

стойности на определени номенклатури. При извършената проверка от комисията 

крайната стойност е 5238,46 лв. /пет хиляди двеста тридесет и осем лева и 0,46 

ст./, която не отговаря на подадената в ценовото предложение; 

- за обособена позиция № 4 участника е допуснал грешки в крайните 

стойности на определени номенклатури. При извършената проверка от комисията 

крайната стойност е 1294,70 лв. /хиляда двеста деветдесет и четири лева и 0,70 

ст./, която не отговаря на подадената в ценовото предложение. 

Съгласно изискванията на Възложителя  посочени в забележка в образеца 

на ценовото предложение при несъответствие между предложената единична и 

обща цена, участникът следва да бъде отстранен от участие.  

 

Комисията констатира, че в ценовото предложение на участник „Сити 

Билд Студио“ ЕООД: 

- за обособена позиция № 1 отговаря на ценовото предложение на 

Възложителя; 

- за обособена позиция № 2 отговаря на ценовото предложение на 

Възложителя; 

- за обособена позиция № 3 отговаря на ценовото предложение на 

Възложителя; 

- за обособена позиция № 4 отговаря на ценовото предложение на 

Възложителя; 

 

След разглеждане на ценовите предложения на участниците, комисията 

допусна следните участници до класиране: 

- „Чечосан“  ЕООД – за обособени позиции № 1 и 4. 

- „Сити Билд Студио“ ООД – за всички обособени позиции. 
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Ценовите предложения на допуснатите до класиране  участници  са както 

следва: 

 

№ 

по 

ред 
Участници 

Цена без 

ДДС за 

обособена  

позиция 

№ 1 

Цена без 

ДДС за 

обособена  

позиция 

№ 2 

Цена без 

ДДС за 

обособена  

позиция 

№ 3 

Цена без 

ДДС за 

обособена  

позиция 

№ 4 

Обща сума 

за 

обособени 

позиции 

без ДДС 

1. „Чечосан“  ЕООД 5923,41   1164,46 7087.87 

2. „Сити Билд Студио“ ООД 6804,68 3755,29 4896,59 1193,15 16649.71 

 

На основание ценовите предложения на допуснатите до класиране 

участници се класират, както следва: 

 

№ 

по 

ре

д 

Участници 

Класиране на 

участниците 

по позиция  

№ 1 

Класиране на 

участниците 

по позиция  

№ 2 

Класиране на 

участниците 

по позиция  

№ 3 

Класиране на 

участниците 

по позиция  

№ 4 

1. „Чечосан“  ЕООД 1   1 

2. „Сити Билд Студио“ ООД 2 1 1 2 

 

Имайки предвид гореизложеното комисията, 

 

ПРЕДЛАГА: 

1. Да се отстрани участникът „Ташев и Галвинг“ ООД за обособени 

позиции № 1, № 2, № 3 и № 4, участника не е подал ценови предложения за част 

от номенклатурите от позицията, има сгрешени крайни стойности на определени 

номенклатури, което води и до грешни сборове на крайната стойност в ценовото 

предложение. 

2. Да се отстрани участникът „Чечосан“ ЕООД за обособени позиции    

№ 2, за номенклатура № 41 „Кран за писоар“ е допусната грешка в общата 

стойност на сумата за тази позиция, както и за номенклатура № 48 „Мивка 

порцеланова (средна)“ има допусната грешка в общата стойност на сумата за тази 

позиция което води и до грешен сбор на крайната стойност в ценовото 

предложение. 

3. Да се отстрани участник „Фактор Трейд“ ЕАД за обособени позиции 

№ 1, № 2, № 3 и № 4, участника има сгрешени крайни стойности на определени 

номенклатури което води и до грешни сборове на крайната стойност в ценовото 

предложение. 

4. За изпълнител на обществената поръчка за обособено позиция № 1 да 

бъде избран участник „Чечосан“ ЕООД с предложена най – ниска цена . 



 

6 

5. За изпълнение на обществената поръчка за обособено позиция № 2 да 

бъде избран участник „Сити Билд Студио“ ЕООД с предложена най – ниска 

цена.  

6. За изпълнение на обществената поръчка за обособено позиция № 3 да 

бъде избран участник „Сити Билд Студио“ ЕООД с предложена най – ниска 

цена. 

7. За изпълнение на обществената поръчка за обособено позиция № 4 да 

бъде избран участник „Чечосан“ ЕООД с предложена най – ниска цена .  

 

Ценовите предложения на класираните участници за позиция № 1, № 2, 

№ 3 и № 4 са в рамките на утвърдените финансови средства на Възложителя 

за 2015 г. за „Доставка на строителни и технически материали“. 

 

Комисията приключи работата си на 22.06.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен на 22.06.2015 г. 

 


