
 

П Р О Т О К О Л   №  2  

 

 

Днес, 24.07.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 14.00 ч. 

Kомисия, назначена със Заповед РД-09-46/16.07.2015г. на Председателя на агенцията в състав: 

      

Председател:  

Милена Галева – държавен експерт в отдел „Комуникационно-информационна система 

за управление”, към Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване"; 

 

Членове:  

1. Таня Русева– главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция „Финансови 

дейности и управление на собствеността“; 

2. Румен Димитров – главен експерт в отдел „Комуникационно-информационна система 

за управление”, към Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване"; 

3. Николай Драгиев – главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби”, към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

4. Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби”, към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

правоспособен юрист; 

 

  се събра, за да разгледа и обсъди получените в законоустановения срок писмени 

разяснения от участниците в процедурата „ХОСТЕР” ЕООД и „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД 

(изискани от Комисията съответно с писма с изх.  № 3931/20.07.2015г. и изх. № 

3932/20.07.2015г.). 

 

Писмо от „ХОСТЕР” ЕООД с вх. № 3931/23.07.2015г.:  

 

На въпрос на Комисията към „ХОСТЕР” ЕООД: „Входът на предлаганото от Вас 

устройство съвместим ли е с USB флашки (USB flash drive)?“, участникът е дал следния 

отговор: 

„Потвърждаваме че входът, на предлаганото от „ХОСТЕР” ЕООД устройство, а 

именно USB TEMPEST кутия за включване на USB или други устройства към TEMPEST 

персоналния компютър, е съвместим с USB флашки (USB flash drive)“. Като доказателство 

дружеството е приложил брошура от производителя с превод на български език. 

 

След като Комисията обстойно разгледа представения писмен отговор от „ХОСТЕР” 

ЕООД, констатира, че същият е точен, ясен и изчерпателен, приема че Техническото 

предложение на дружеството отговаря на изискванията на Възложителя, поради което 

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка.  

 

Писмо от „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД с вх. № 3932/24.07.2015г.: 

 

На въпрос на Комисията към „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, касаещ моделът процесор, 

посочен в т.2 „Настолен компютър“ от Техническото предложение на дружеството: „Какъв е 

моделът процесор и неговите параметри, който дружеството предлага?“, участникът е дал 

следния отговор: 

„Моделът процесор е INTEL Core i3-4330 (3.50GHz,512KB,4MB,54W,1150) Box, with 

INTEL HD Graphics 4600”. 



 

След като Комисията обстойно разгледа представения писмен отговор от 

„ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, констатира, че същият е точен, ясен и изчерпателен, приема че 

Техническото предложение на дружеството отговаря на изискванията на Възложителя, поради 

което Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание Протокол № 1 от 16.07.2015г., Комисията 

реши да отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници („Патов и 

дъщери“ ЕООД, „ХОСТЕР“ ЕООД, „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, „САПИЕНТ“ ЕООД) на 

следващото си заседание, което ще се проведе на 30.07.2015г.. в административната сграда на 

ДА ДРВВЗ, ет. 1, стая № 102, от 11:00 ч. 

Съгласно изискването на чл.69а, ал. 3, изр. 1 от ЗОП, Комисията ще обяви  датата, часа и 

мястото на отваряне на ценовата оферта, на което право да присъстват имат участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 

която се извършва отварянето, чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на 

интернет страницата на ДА ДРВВЗ, на адрес:  www.statereserve.bg. 

 

 

 

 

24.07.2015 год.                                                                                 Председател:            (П) 

                                                                                                       ……………………    

гр. София                                                                / Милена Галева / 

                  

     Членове:             (П) 

                   ……………………       

                                                                                                                         / Таня Русева / 

    (П)   
                                                                                                                           …………………… 

                                                          / Румен Димитров/ 

(П)   
                                                                                                                               ……………………  

                                / Николай Драгиев / 

                                                                                                                      (П) 
                 …………………… 

            / Мартин Киров / 


