
  1/2 

 

П Р О Т О К О Л   №   2  

 

Днес, 23.07.2015г. в гр. София, в заседателната зала на 1 етаж в административната 

сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), адрес: 

ул. „Московска” № 3, в 13.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-10-252/30.06.2015г. на 

Председателя на агенцията, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Парушева – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” към Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска 

координация“ – резервен член 

и 

ЧЛЕНОВЕ: 

           1. Мариола Виткина – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

           2. Койна Харбова – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” към 

Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ 

           3. Десислава Дамянова – младши експерт в отдел „Човешки ресурси, канцелария и 

архив” към Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ 

           4. Стефка Бозова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

 

се събра, за да разгледа постъпилите с вх. № 3831/23.07.15г. допълнителни документи 

от „БУЛТЕКС 99” ООД, изисквани от комисията с Протокол № 1 от 10.07.2015г.  

Поради ползване на служебен отпуск от г-жа Рангелова – редовен член, на заседанието 

на комисията присъства г-жа Парушева –резервен член. 

 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи с вх. № 

3831/23.07.15г от „БУЛТЕКС 99” ООД и установи следното: 

  

 Участникът е представил в срок всички изискуеми документи, посочени от комисията 

в Протокол № 1. 

 Дружеството е изложило детайлни отговори на поставените от комисията въпроси, с 

приложени доказателства към тях, с оглед на което комисията единодушно ги приема.  

Представени са всички посочени от комисията сертификати, същите са актуални, 

удостоверяват качеството на предлаганите от участника артикули и съответствието им с 

изискванията, посочени в Техническата спецификация. 

Участникът е допълнил представения с офертата си каталог с липсващите артикули на 

хартиен носител, посочени от комисията. 

 

Във връзка с изложеното по-горе, комисията  единодушно приема, че „БУЛТЕКС 99” 

ООД е представил всички необходими документи, посочени в раздел II, буква Б от 

Приложение № 1 от документацията за участие, офертата на участника отговаря на всички 

технически спецификации, посочени от възложителя, с оглед на което допуска дружеството 

до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 
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II.  Комисията продължи с разглеждане на ценовото предложение на „БУЛТЕКС 

99” ООД и установи, че участникът е предложил цена от 32 579.54 лв. без ДДС за 

изпълнение предмета на обществената поръчка, която е в рамките на прогнозната стойност, 

посочена в публичната покана.  

Комисията оцени предложението по предварително заложения критерии „Най-ниска 

цена” , като  класира  

 

На  първо  място „БУЛТЕКС 99” ООД.  

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 101 д във вр. с чл. 101 е от ЗОП и чл. 59, ал. 

1 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви 

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

комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

класирания на първо място и единствен участник „БУЛТЕКС 99” ООД. 

 

Комисията счита, че направеното от участника предложение относно начина и срока за 

уреждане на рекламациите, приложение към Техническото предложение на участника, не 

следва да се приема, тъй като противоречи на документацията за участие (Проект на договор – 

Приложение № 6).  

 

23.07.2015г.  

 

  

 

 

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                (П) 

         / Снежана Парушева / 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.       (П) 

                       / Мариола Виткина / 

 

2.       (П) 

                      /Десислава Дамянова/ 

 

3.      (П) 

         / Койна Харбова / 

 

        4.        (П) 

        / Стефка Бозова / 

 

 


