
 
 

Утвърждавам:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

………/П/……/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 21.04.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102,в 11.00 ч. 
комисия, назначена със Заповед № РД-10-110/02.04.2015г.на Председателя на ДА ДРВВЗ, в 
състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Киров – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени 
поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 
осигуряване”; 
 

и 
 

ЧЛЕНОВЕ:  
 

1.Мария Христова – държавен експерт отдел ,,Управление на собствеността” към 
дирекция „Финансово-стопански дейности и  управление на собствеността” (резервен член); 

 

2.Адриана Антова – 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.Цветелина Андонова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 
продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”. 
 
се събра, за да разгледа подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез публична 
покана с предмет„Доизграждане на пожароизвестителна система (ПИС) в сградата на 
Централно управление на Държавна aгенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси” (ЦУ на ДА ДРВВЗ)”. 
 

В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 2 (две) оферти, както 
следва: 

 
1. Оферта с вх. № 2212/16.04.2015 г. . от „РВЦ” ООД; 
2. Оферта с вх. № 2250/17.04.2015 г. . от „Дайнатек” ЕООД. 

 
На заседанието не присъстваха външни лица. 
 
След като се установи, че Комисията е в пълен състав, членовете й представиха 

подписани декларации, на основание чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП. 

 



 
 

Комисията пристъпи към отваряне офертите по реда на тяхното постъпване и 
констатира следното: 

 
1. Оферта с вх. № 2212/16.04.2015 г. от „РВЦ” ООД  

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
оповести ценово му предложение –  865,00 (осемстотин шестдесет и пет) лв. без ДДС. 

 
2. Оферта с вх. № 2250/17.04.2015 г. от „Дайнатек” ЕООД 

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
оповести ценово му предложение –  994,00 (деветстотин деветдесет и четири) лв. без ДДС. 

 
След като констатира, че всички представени документи са в изискуемата форма и 

отговарят на изискванията на Възложителя, Комисията премина към оценяване и класиране 
на участниците в обществената поръчка, съгласно посочения в Заповед № РД-10-
110/02.04.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, критерий – „най-ниска цена”:  
 

Първо място:„РВЦ” ООД, с вх. № 2212/16.04.2015 г.– предлагана обща цена 865,00 лв. 
без ДДС. 

Второ място:„Дайнатек” ЕООД, с вх. № 2250/17.04.2015 г. – предлагана обща цена 
994,00 лв. без ДДС. 

 
На основание чл. 101е от ЗОП и 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 „РВЦ” ООД. 

 
 
 
Дата: 21.04.2015 г.  
Гр. София        

Председател: ………/П/…… 
         /Мартин Киров/ 

 
        Членове: 

1. ………/П/…… 
/Мария Христова/ 

 
2. ………/П/…… 
/Адриана Антова/ 

 
3. ………/П/…… 

/Григор Григоров/ 
 

4. ………/П/…… 
/Цветелина Андонова/ 


