
 

Утвърждавам: 

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…….…П……………… 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

  

                                                                                                               

О Б О Б Щ Е Н    П Р О Т О К О Л   

 

I. На 26.04.2016г. 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 11.00 ч. комисия, назначена със Заповеди № РД-10-

157/13.04.2016г.  и № РД-10-183/25.04.2016г.  на Председателя на агенцията, в състав: 

 

Председател:  

Даниела Лалова – началник отдел „Комуникационно-информационна система за 

управление” към Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване"; 

 

Членове:  

          Боряна Тодорова – началник отдел „Административно-информационно обслужване и 

човешки ресурси" към Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. София; 

Мариола Виткина – държавен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансови-стопански дейности и управление на собствеността“; 

 Румен Димитров – главен експерт в отдел „Административно-информационно 

обслужване и човешки ресурси" към Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. София; 

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

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

 

се събра, за да получи, разгледа и оцени по критерий „най-ниска цена“ подадените 

оферти за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изграждане на 

компютърна мрежа с електрозахранване и активно оборудване в Териториална дирекция 

„Държавен резерв“ – София и доставка с конфигуриране на защитна  стена в Централно 

управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. 

 В определения с публичната покана изх. № 932/13.04.2016г. срок, в деловодството на  

ДА ДРВВЗ, е постъпила само една оферта с вх. №  2296/25.04.2016г. от „Контракс” АД. 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха 

декларации на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОП (отменен). На заседанието не присъстваха 

външни лица. 

  В съответствие с разпоредбата на чл.101г, ал.3 от ЗОП (отменен) отварянето на 

офертите се извършва публично при условията чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отменен). 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на единствения участник 

„Контракс” АД за проверка на съответствието на документите с посочените в публичната 

покана и документацията към нея, изисквания на Възложителя, като констатира следното: 

 

Оферта с вх. №  2296/25.04.2016г. от „Контракс” АД: 

Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатан непрозрачен плик, с 

ненарушена цялост, с надпис „Оферта”, наименованието на поръчката, наименование на 

участника и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, с оглед на което 

отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно публичната покана за възлагане на 

обществената поръчка. 
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Комисията отвори плика с офертата на участника, като съгласно изискванията на чл. 

101г, ал. 3 от ЗОП (отменен) обяви ценовото му предложение. След извършване на 

описаните действия и съгласно чл. 58, ал. 4 от Вътрешните правила за възлагане на 

обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси по ЗЗНН, 

приключи  публичната част от заседанието на комисията. 

 

  II. Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка по същество на 

документите, съдържащи се в офертата на участника, като констатира, че същите са редовни 

и са в изискуемата от Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП. 

 Ценовото предложение на участника е в размер на 28 932 (двадесет и осем хиляди  

деветстотин тридесет и два) лева без ДДС, същото е попълнено по образец на 

Възложителя,  като сумата влиза в заложената от Възложителя прогнозна стойност за 

изпълнение на обществената поръчка. 

Комисията е оценила предложението по предварително заложения критерии „най-

ниска цена“, като  е класирала 

 

На  първо  място „Контракс” АД.  

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 101 д във вр. с чл. 101 е от ЗОП (отменен) 

и чл. 59, ал. 1 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на 

държавни резерви и военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, комисията предлага на 

Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо 

място и единствен участник „Контракс” АД. 
  

 

 

26.04.2016г. 

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   …………П………… 

                    / Даниела Лалова / 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. ………П………….         

                     / Боряна Тодорова / 

 

2. ………П…………..        

                      / Мариола Виткина / 

 

3. ………П………….        

                      / Румен Димитров / 

 

                   4.   ………П………….       

                       / Мартин Киров / 


