
 

 

 
 

 

П Р О Т О К О Л  №  1  

по чл. 79, ал.2 във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗОП 

 

от работата на комисия назначена със Заповед № ЗОП-80/11.08.2015 г. на главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ за разглеждане на 

подадени заявления и класиране на оферти за участие в ограничена процедура за 

възлагане на  обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Проектиране и 

изпълнение на обект: Основен ремонт на сграда № 1 /основна административна сграда 

на в.ф. 26050 – София, ВР 2563“ 

 

На 11.08.2015 г. комисия, назначена със Заповед № ЗОП-80/11.08.2015 г. на 

главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник 

главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Иванова – началник на отдел ИПС в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” (ГД „ИнфрО“) и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Зоя Гроздилова – старши експерт в дирекция „Правно – нормативна дейност”; 

2. инж. Тодор Пунев – старши екперт в ГД „ИнфрО“; 

3. инж. Мариана Йовчева – младши експерт в ГД „ИнфрО“; 

4. Диляна Андонова – държавен експерт в дирекция „СИ“ 

се събра в 11.00 часа в сградата на Министерството на отбраната на ул. „Дякон 

Игнатий” №3, за разглеждане на подадени заявления и класиране на оферти за участие 

в ограничена процедура за възлагане на  обществена поръчка за избор на изпълнител с 

предмет „Проектиране и изпълнение на обект: Основен ремонт на сграда № 1 /основна 

административна сграда на в.ф. 26050 – София, ВР 2563“. 

Комисията започна своята работа след получаване на списъка с получените 

заявления, подписан от главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната“ и заместник главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната“. 

След като се запознаха със Списъка на постъпилите заявления, членовете на 

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

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

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

Вътрешните правила, обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014г. 

В срока определен от Възложителя в обявлението са получени следните 

заявления: 

I. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 

№  УЧАСТНИК 
Вх. № на 

офертата 

Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 

1 2 3 4 5 

1. 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ – 

ПРОНО“ 
И – 2483 04.08.2015 г. 10:50 ч. 

2. „ХАЙТОВИ И СИЕ“ ООД И – 2484 05.08.2015 г. 10:55 ч. 
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3. 

ДП „СЪОБЩИТЕЛНО 

СТРОИТЕЛСТВО И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ 

И – 2462 

05.08.2015 г. 

15:15 ч. 

4. „АТ ИНЖИНЕРИНГ 2000“ ОООД И – 2486 05.08.2015 г. 15:20 ч. 

 

Обявлението е публикувано в Регистъра по обществени поръчки на 06.07.2015 

г., както и в раздела „Профил на купувача“ в сайта на Министерство на отбраната на 

адрес: http://pp.mod.bg.  

Съгласно сроковете, указани в Обявлението, участниците трябва да подадат 

заявления си в срок до 17.00 часа на 05.08.2015г. на адрес: Министерство на 

отбраната, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната, гр. София, ул. „Дякон 

Игнатий” № 3.  

След като се увериха в целостта на пликовете с заявления и че същите са 

подадени в определения срок, комисията пристъпи към работа си. 

I. ОТВАРЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ 

На публичното заседание на комисията за отваряне на получените заявления не 

присъстваха участниците в процедурата или техни упълномощени представители: 

Комисията отвори заявленията на участниците по реда на тяхното постъпване. 

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
 

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ – ПРОНО“ 

При разглеждане на представените документи от кандидата не става ясно кои са 

лицата работещи в административното звено за сигурност, както и лицата на които се 

предвижда да бъде възложено непосредственото изпълнение на договора, каквото е 

изискването в раздел III.2.3. от Обявлението. 

 

2. „ХАЙТОВИ И СИЕ“ ООД 

При разглеждане на представените документи от кандидата не става ясно кои са 

лицата работещи в административното звено за сигурност, както и лицата на които се 

предвижда да бъде възложено непосредственото изпълнение на договора, каквото е 

изискването в раздел III.2.3. от Обявлението. 

Декларирания подизпълнител „ЕС Консултинг“ ЕООД следва да представи 

информация за лицата работещи в административното звено за сигурност, както и 

лицата на които се предвижда да бъде възложено непосредственото изпълнение на 

договора. 

Кандидата следва да представи информация за проектиране на обект еднакъв 

или сходен с предмета на обществената поръчка изпълнен през последните 5 години, 

тъй като в представения Списък по чл. 51, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 11 в т.2 на 

фирма „ЕС Консултинг“ ЕООД е посочена услуга която не отговаря на изискванията 

на Възложителя съгласно раздел  III.2.3. „минимални изисквания“ от Обявлението. 

 

3. ДП „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ 

При разглеждане на представените документи от кандидата не става ясно кои са 

лицата работещи в административното звено за сигурност, както и лицата на които се 

предвижда да бъде възложено непосредственото изпълнение на договора, каквото е 

изискването в раздел III.2.3. от Обявлението. 

Декларираните подизпълнители „Лема трейдинг“ ЕООД и  „Фортстрой“ ЕООД 

следва да представят информация за лицата работещи в административното звено за 

http://pp.mod.bg/
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сигурност, както и лицата на които се предвижда да бъде възложено непосредственото 

изпълнение на договора. 

 

4. „АТ ИНЖИНЕРИНГ 2000“ ОООД 

При разглеждане на представените документи от кандидата комисията 

установи, че същите отговарят на изискванията на възложителя посочени в 

обявлението и документацията.  

 

 Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 79, ал.2 във връзка с чл. 68, 

ал. 7 от ЗОП и следва да се изпрати на всички участници. 

 Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участниците могат в срок 5 работни дни от 

получаване на протокола да заменят представените документи или да представят 

нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

  

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 14.08.2015 г. 

 

 

Председател: ……(п)…...… (М. Иванова) 

 

Членове: 

 

1. …………(п)……………….. (З. Гроздилова)  

 

2. …………(п)………………..  (инж. Т. Пунев) 

 

3. …………(п)………………..  (инж. М. Йовчева) 

 

4. …………(п)………………..  (Д. Андонова) 


