
 

 

                              Утвърждавам: 

 
                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:       (П) 

 

                                             /СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

П Р О Т О К О Л 

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-10-

19/19.01.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, със задача: получаване, разглеждане и 

оценка на офертите за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Услуги 

за извършване на независим стоков контрол за установяване на количеството и 

качеството по време на приемане/предаване на държавни резерви (ДР), 

военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси 

(ЦЗ) или на предварително складирани ДР, ВВЗ, ЗИС и ЦЗ в бази и складове на 

Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) и 

външни съхранители.”.          

На основание чл. 101 „г” от Закона за обществени поръчки (ЗОП), комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Драгиев – главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване” – правоспособен юрист 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  
 1. Димитър Филев – държавен експерт в отдел ,,Индустриални и хранителни 

запаси” към главна дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни 

запаси” 

 

            2. Милада Георгиева – държавен експерт в отдел ,,Финансови дейности” към 

дирекция ,,Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

 

            3. Григор Григоров – държавен експерт в отдел „Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване” 

 

            4. Милена Тодинова – държавен експерт в отдел ,,Горива и масла” към главна 

дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”, 

 

 

разгледа единствената подадена оферта, с вх. № 608/27.01.2015г. от „Булгарконтрола” 

АД за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез Публична покана, с предмет 

„Услуги за извършване на независим стоков контрол за установяване на 

количеството и качеството по време на приемане/предаване на държавни резерви 

(ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви 

запаси (ЦЗ) или на предварително складирани ДР, ВВЗ, ЗИС и ЦЗ в бази и складове 

на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) и 

външни съхранители.”, на заседание, проведено на 28.01.2015г. от 11:00 часа в 

административната сграда на ДА ДРВВЗ, ет. 1, стая 102. 
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На заседанието не присъстваха външни лица.            

 

На основание чл. 101 „г”, ал. 2 от ЗОП членовете на комисията представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП и констатираха следното: 

Оферта с вх. № 608/27.01.2015г. от „Булгарконтрола” АД: 

1. Участникът „Булгарконтрола” АД е представил всички необходими 

документи и същите са в изискуемата от Възложителя форма. Офертата на 

участника е в съответствие с техническата спецификация. 

2. Представената от участника „Булгарконтрола” АД оферта за изпълнение на 

обществената поръчка получава, съобразно определения от Възложителя 

критерий - ,,икономически най-изгодна оферта”, комплексна оценка (КО) в 

размер на 100 точки. 

      

С оглед изложеното Комисията единодушно класира : 

На първо място участника „Булгарконтрола” АД с КО = 100 точки. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 59, ал. 1 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни 

запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.14г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с 

класирания на първо място участник „Булгарконтрола” АД. 

 

Заседанието на комисията приключи в 12:00 часа. 

 

 

28.01.2015г.               Председател:                          (П) 

гр. София       / Николай Драгиев / 

 

 

    Членове:         1.                     (П)  

       / Димитър Филев / 

 

      2.                      (П) 

        / Милада Георгиева / 

 

      3.                      (П) 

       / Григор Григоров / 

 

                                                                                     4.                     (П) 

                                                                                                / Милена Тодинова / 


