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П Р О Т О К О Л  № 2 

 

 
от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-36/10.05.2016г. на Председателя на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) да отвори, разгледа, 

оцени и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ”, открита с Решение № 1630/24.03.2016г. 

Съгласно §18 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) - 

(Обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.), възлагането на обществени поръчки, за 

които до влизането в сила на новия закон е взето решение за откриване, се приключват по 

досегашния ред. 

I. На 18.05.2016г. в 11:00 в гр. София, в административната сграда на ДА ДРВВЗ се събра 

комисия в състав: 

 Председател:  

Любен Бояров – началник отдел "Управление на собствеността" към Дирекция "Финансово-

стопански  дейности  и управление на собствеността"; 

Членове:  

Велизар Илиев – началник отдел „Административен и контрол върху резервите и запасите" в 

Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Плевен; 

Григор Григоров – държавен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

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

Юлия Митева – старши експерт в отдел „Финансови дейности, административно-правно 

обслужване и поддържане на складови бази" в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. 

Велико Търново; 

Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”. 

 

На заседанието не присъстваха външни лица. 

Комисията продължи своята работа на публично заседание като пристъпи към отваряне на 

Плик № 3 - ценовите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници по реда на 

постъпване на офертите и констатира, че участниците са предложили следните цени за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

Участникът ,,Алианс ауто Варна“ ООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 320 824.00 (триста и двадесет хиляди осемстотин двадесет и четири) лева без включен 

ДДС, съответно 384 988.80 (триста осемдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и осем 

лева и осемдесет стотинки) лева с включен ДДС. 

Участникът ,,Омникар ауто” ООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 320 800.00 (триста и двадесет хиляди и осемстотин) лева без включен ДДС, съответно 

384 960.00 (триста осемдесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет) лева с включен ДДС. 

            С горното публичната част на заседанието приключи. 

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 18.05.2016г. от 14:00 часа с 

детайлно разглеждане и проверка на ценовите предложения на всички допуснати участници и 

констатира, че ценовите предложения на участниците са рамките на прогнозната стойност на 

обществената поръчка, която е 320 833 (триста и двадесет хиляди осемстотин тридесет и три) 

лева без включен ДДС, съответно 385 000 (триста осемдесет и пет хиляди) лева с включен ДДС, 

и съответстват на предварително обявените от възложителя условия и са изготвени в съответствие с 

неговите изискванията. 

III. Комисията пристъпи към класиране на допуснатите оферти в съответствие с обявения 

критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”, както следва:  

  Първо място - ,,Омникар ауто” ООД с предложена цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 320 800.00 (триста и двадесет хиляди и осемстотин) лева без включен ДДС, съответно 

384 960.00 (триста осемдесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет) лева с включен ДДС. 
Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител - 

,,Булавто България‘‘ АД. Делът на извършваните работи от подизпълнителя при изпълнение на 

обществената поръчка ще бъде 48,57% от стойността на обществената поръчка. 
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Второ място - ,,Алианс ауто Варна“ ООД с предложена цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 320 824.00 (триста и двадесет хиляди осемстотин двадесет и четири) лева без включен 

ДДС, съответно 384 988.80 (триста осемдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и осем 

лева и осемдесет стотинки) лева с включен ДДС. 

С извършеното класиране комисията изпълни възложените ѝ задачи със Заповед № РД-09-

36/10.05.2016г.  на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

Настоящият протокол, както и Протокол № 1/11.05.2016г., заедно с цялата документация, 

събрана в хода на процедурата се предават от комисията на възложителя съгласно чл. 72, ал. 2 от 

ЗОП (отменен). 

 

           

 

        18.05.2016г. 

        гр. София                                                                  Председател:           

                                                                                                   

                                                                                                                     …………П……………  

                                                                              / Любен Бояров / 

                  

                                                                                                                          Членове: 

            

                                                                                                                     ..................П.................... 

                          / Велизар Илиев /   

        

   

                                                                                                     .................П.....................  

                                     / Григор Григоров /  

  

                                                                                                           .................П.....................  

                        / Юлия Митева /  

 

                                                                                                        ...................П.................... 

                                                                                         / Мартин Киров/ 

 


