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ПРОТОКОЛ  № 1  

 

от дейността на комисия назначена със Заповед № ЗОП-71/24.10.2017 г. на 

министъра на отбраната за разглеждане и оценка на подадените документи, 

свързани с личното състояние на участниците в обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки, с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-

монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на 

полигон за ръчни граната“ по NSIP. 

 

На 24.10.2017 г. в 14.00 часа, в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, се 

проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-

71/24.10.2017 г. на министъра на отбраната, в състав: 

 Председател: полковник инж. Милен Иванов Христов – главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната“ 

 Членове:  

1. инж. Зорница Миткова Димитрова – главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната“ 

2. Деница Тошкова Тодорова – дирекция „Правно-нормативна 

дейност в отбраната“; 

3. Гергана Якова Стефанова – дирекция „Планиране, програмиране и 

бюджет“; 

4. подп. Валери Иванов Георгиев – в.ф. 46430. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 

Комисията започна работа след получаване на приемо–предавателен 

протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника на прилагане на закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) за получените оферти, подписан от председателя на комисията 

и от предаващото лице. 

Членовете на комисията пoдписаха декларации за обстоятелства по чл. 103, 

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

отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и чл. 52, ал. 7 от 

Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки с 

възложител министъра на отбраната, обявени с МЗ № ОХ-741/26.09.2016 г.  

Комисията установи, че в законоустановения срок е подадена общо 1 (една) 

оферта за участие в обществената поръчка, а именно: 

 

№ Участник Входящ № Час Дата 

1 ДЗЗД „Мокрен“ 4-NSIP-2017-PC-1 15:24 ч. 18.10.2017  
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Комисията установи, че офертата е подадена в запечатана непрозрачна 

опаковка, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, надписана съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в обявата. Офертата е с ненарушена 

цялост. Върху опаковката на офертата е изписан входящия номер, датата и часа 

на подаване, като на подаващия офертата е даден входящ номер. 

 

I. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОТВАРЯНЕ НА 

ПОСТЪПИЛАТА ОФЕРТА. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори единствено 

постъпилата оферта, запечатана в непрозрачна опаковка, като оповести 

съдържанието й, и обяви ценовото предложение. 

Комисията констатира, че опаковката с офертата съдържа следните 

документи, които председателя на комисията оповести: 

1. Споразумение за обединение между дружествата „Аруда“ ЕООД, „Арете 

строй“ ЕООД и „Люник“ ЕООД; 

2. Административни данни на участника и на участниците в обединението 

– общо 4 бр.; 

3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

на участниците в обединението – общо 3 бр.; 

4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 и 5 от ЗОП 

на участниците в обединението – общо 3 бр; 

5. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП на техническите лица, които 

участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка, придружен 

с 6 броя удостоверения за ППП на техническите лица; 

6. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ангажираност на експерт - 6 броя; 

7. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на строителството, изпълнено през 

последните 5 години придружен с удостоверения за добро изпълнение; 

8. Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл. 3, т. 8 или наличие на 

изключенията по от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

/ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ за обединението и за всеки от участниците в 

обединението – 4 бр.; 

9. Декларация за обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България /ЗОВС на РБ/ - за обединението и за 

всеки от участниците в обединението – 4 бр.; 

10. Декларация за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ за 

всеки от участниците в обединението – 3 бр.; 

11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката включващо и срок 

за изпълнение; 

12. Подписано и подпечатано ценово предложение; 
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13. Заверени от участника копия на застраховки „Професионална 

отговорност“, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съответно за 

проектант – 300 000 лева и за строител – 600 000 лева. 

14. Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в 

Централния професионален регистър на строителя с валиден контролен талон към 

него на участника в обединението, който ще изпълнява строителство; 

15. Заверено копие на валиден сертификат за управление на околната среда 

– БДС EN ISO 14001:2015; 

16. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – 

на участника в обществената поръчка и участниците в обединението - 4бр.; 

17. Декларация за срока на валидност на офертата - 4бр.; 

18. Декларации за липса на свързаност с друг участник в процедурата по 

чл.101, ал.11 от ЗОП – 4 бр.; 

 

 Ценово предложение на участника е, както следва: 

1. ЦЕНА 

І. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за изготвяне на работен инвестиционен 

проект, Сметкa за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE), 

геодезическо заснемане, инженерно-геоложки доклад, план за управление на 

отпадъците и упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на 

обекта , без ДДС е 10 000.00 лв. 

ІІ. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за изпълнение на строително – монтажни 

работи, без ДДС е 210 000.00 лв. 

ІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (10% от  т. ІI), без ДДС са 22 000.00 лв. 

IV. ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (I+II+III), без ДДС 242 000.00 лв. 

2. В случаите при възлагане на непредвидени видове строителни и 

монтажни работи, извън предвидените в количествената сметка, 

Възложителят ги заплаща по единични цени, формирани при следните 

показатели на ценообразуване: 

2.1. Разход на труд – Уедрени сметни норми (УСН) със средна часова 

ставка: 4 лева/ч.ч. 

2.2. Разход на материали – по УСН и доказуеми фактурни цени. 

2.3. Допълнителни разходи 100 % върху цената на труда и 35 % върху 

механизацията. 

2.4. Доставно-складови и транспортни разходи 10 % върху стойността 

на материалите. 

2.5. Печалба: 10 % върху изпълнените строителни и монтажни работи. 

3. АВАНС:  72 600.00 лева (седемдесет и две хиляди и шестстотин лева), 

без ДДС, представляващ 30 % от цената за изпълнение на СМР по т.1. (II). 

Членовете на комисията подписаха Предложението за изпълнение на 

поръчката и Ценовото предложение на участника. 



4 

 

След извършване на тези действия приключи публичното заседание на 

комисията. 

Комисията продължи своята работа с разглеждането на документите за 

съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от Възложителя. 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, 

СВЪРЗАНИ С ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИКА В 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

При разглеждане на документите в офертата с вх. № 4-NSIP-2017-PC-

1/18.10.2017 г. на ДЗЗД „Мокрен“, комисията констатира следните 

несъответствия с изискванията на възложителя: 

1. Съгласно „Споразумение за обединение“ между дружествата „Аруда“ 

ЕООД, „Арете строй“ ЕООД и „Люник“ ЕООД, като представител на 

обединението ДЗЗД „Мокрен“ е посочен управителя на „Аруда“ ЕООД, а именно 

г-жа Красимира Василева Алипиева, с ЕГН 8610011117. След извършена справка 

на интернет страницата на Агенцията по вписванията по партидата на 

дружеството, бе установено несъответствие в имената на управителя. В регистъра 

на Агенцията по вписвания за управител на дружество „Аруда“ ЕООД е вписано 

лицето Красимира Василева Йорданова.  

С оглед на което, участникът може да предостави по негова преценка 

документ доказващ идентичността на лицето представляващо ДЗЗД „Мокрен“ 

/управителя на „Аруда“ ЕООД, съгласно „Споразумение за обединение“/ и 

лицето, което е вписано в Агенцията по вписвания като управител на „Аруда“ 

ЕООД. 

2. Участникът е представил Списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП на 

техническите лица, който ще използва при изпълнението на обществената 

поръчка. Участникът е посочил, че лицето, което ще изпълнява проектиране по 

част „Геодезическа“ е инж. Петър Тодоров Петров. Представеното от участника 

Удостоверение с рег. № 11275 за пълна проектантска правоспособност с 

професионална квалификация „инженер по маркшайдерство и геодезия“ е 

издадено на лицето инж. Петър Петров Тодоров, като същият е попълнил 

собственоръчно декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ангажираност на експерт 

съгласно образец Приложение № 7.  

С оглед изложеното, комисията констатира, че е налице несъответствие в 

имената на посочения от участника експерт в Списъка по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

на техническите лица, които ще използват при изпълнението на обществената 

поръчка в част „Геодезическа“ - инж. Петър Тодоров Петров и представените от 

участника доказателства за наличието на такъв експерт /лице с различно име - 

инж. Петър Петров Тодоров/. 

По своя преценка, участникът може да предостави нов Списък по чл. 64, ал. 

1, т. 3 от ЗОП на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, ведно с 

доказателства за наличието на такива експерти по съответните части. 
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3. Представена е неподписана и не подпечатана Декларация за 

обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ по образец (Приложение № 10) 

по отношение на дружество „Аруда“ ЕООД. Към същата декларация има 

приложен бял лист, без съдържание, но с подпис и печат на дружеството, поради 

което за комисията не е ясно участникът какви обстоятелства сочи и/или 

декларира с подписания и подпечатан бял лист. 

По своя преценка, участникът може да представи Декларация за 

обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ. 

 

III. Във връзка с направените констатации относно несъответствия с 

изисквания на Възложителя и на основание чл. 195 от ЗОП във връзка с чл. 104, 

ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаването на настоящия протокол, участникът по отношение на 

който е констатирано несъответствие или липса на информация/документ, може 

да ги представи на комисията. Същите следва да бъдат представени в запечатана 

непрозрачна опаковка в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ 

Министерство на отбраната ул. „Дякон Игнатий“ № 3 тел. 02/92 20749, 02/92 

20703: 

Да бъде изрично посочено – допълнителни документи по обществена 

поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-

монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на 

полигон за ръчни граната“ по NSIP. 

Настоящият Протокол е изготвен в 1 екз. и подписан на 02.11.2017 г. 

 

КОМИСИЯ съгласно заповед № ЗОП-71/24.10.2017 г. на министъра на 

отбраната: 

Председател: ___       (П)       ____ полк. инж. Милен Иванов Христов 

Членове: 1. ___         (П)         ____  инж. Зорница Миткова Димитрова  

2. ___         (П)         ____  Деница Тошкова Тодорова 

3. ___         (П)         ____  Гергана Якова Стефанова  

4. ___         (П)         ____ подп. Валери Иванов Георгиев  

(Подписите за заличени на основание чл. 4 от ЗЗЛД.) 


