
УТВЪРЖДАВАМ:      П/П 

РУМЕН ПЕНКОВ 

Директор  на ТД “Държавен резерв” гр.Плевен  

 

Дата: 18.04.2016 г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
 Днес 05.04.2016 г. в гр. Плевен, в управлението на ТД „Държавен резерв” 

гр.Плевен на адрес ул. „Васил Левски” 192 ет.3 в 10:00 часа комисия, назначена със 

Заповед № РД-10-78/22.03.2016 г. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр.Плевен, в 

състав: 

 

Председател: Вера Павлинова Павлова – ст.експерт в сектор КРЗ 

 

Членове:  1. Ивайло Милков Петков – Главен експерт в сектор ФДАПО  

  2. Здравелина Кръстева Кръстева – Главен юрисконсулт. 

 

 

се събра, за да разгледа подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет: „Абонаментна поддръжка и обслужване на 

пожароизвестителните системи монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен 

резерв” гр.Плевен” 

 

В определения в публичната покана срок за подаване – 17.30 часа на 

30.03.2015г. в деловодството а ТД „Държавен резерв” гр.Плевен са постъпили две ценови 

оферти от фирми: 

1.  „РВЦ” ООД гр.Шумен с рег. № 423/12.04.2016г.  

2. „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД Варна с рег. № 

431/14.04.2016г. 

Всички оферти са получени преди изтичането на крайния срок за подаване на 

оферти, в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, а върху пликовете са 

посочени всички изискуеми от възложителя реквизити. 

На отварянето на офертите не присъстваха представители от участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване.  

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП и 

пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и констатира 

следното: 

 

1. Оферта с рег. № 423/12.04.2016г. от „РВЦ” ООД гр.Шумен  

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи 

и оповести ценово му предложение – 1268,40 лв. без ДДС. 



2. Оферта с рег. № 431/14.04.2016г. от от „Аварийна, пожарна и екологична 

защита” АД Варна  

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи 

и оповести ценово му предложение – 1275 лв. без ДДС. 

Съгласно чл. 58, ал.4 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси по ЗЗНН, утвърдени със 

Заповед № РД-10-259/19.09.2014г. на Председателя на ДА ДРВВЗ (ВП), приключи 

публичната част от заседанието, след което Комисията продължи работата си на закрито 

заседание. 

След като констатира, че всички необходими 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-

10-78/22.03.2016г.. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр.Плевен, критерии – най-

ниска цена: 

 

Първо място: „РВЦ” ООД гр.Шумен с рег. № 423/12.04.2016г. – предлагана 

стойност – 1268,40лв. без ДДС 

Второ място Аварийна, пожарна и екологична защита” АД гр.Варна. с рег. № 

431/14.04.2016г.- предлагана стойност - 1275лв. без ДДС.  

На основание чл. 101е от ЗОП и във връзка с чл. 59, ал. 1 от ВП, комисията 

предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи 

монтирани  в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен” с класирания на 

първо място участник в процедурата - „РВЦ” ООД гр.Шумен 

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се представят на 

възложителя за утвърждаване, съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП. След утвърждаването му 

копие от протокола ще бъде изпратен на участниците подали оферти в публичната покана 

и ще бъде изпратен в ДА”ДРВВЗ” гр.София за публикуването му в профила на купувача, 

при спазване условията на чл.22б,ал.3 от ЗОП. 

 

 

 

Комисия:  П/П 

Председател:  Вера Павлинова Павлова 

                          гл. експерт в сектор КРЗ 

 

 

Членове :   
П/П 

 1. Ивайло Милков Петков 

 гл.експерт  сектор ФДАПО 

 

  П/П 

  2. Здравелина Кръстева  

  Главен  юрисконсулт  

 


