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ПРЕДСЕДАТЕЛ:……./П/………………… 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 10.10.2016г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на 

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

11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-81/07.10.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, 

се събра в следния състав: 

Председател: Петър Янев – началник отдел „Медицински резерв” към Главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

 Членове:  

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

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

2. Румяна Желева – държавен експерт в отдел „Медицински резерв” към Главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

3. Койна Харбова – главен юрисконсулт в сектор ,,Правно-нормативно обслужване“, отдел 

,,Правно-нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция ,,Административно-

правно обслужване и европейска координация“ – правоспособен юрист; 

4. Калина Дойчинова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – правоспособен 

юрист; 

            Комисията се събра, за да  разгледа и оцени офертите и да класира участниците по 

критерий ,,най-ниска цена“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на шевни 

хирургически материали“ чрез събиране на оферти с обява № 3960-2/26.08.2016г. 

Председателят на комисията откри заседанието като запозна присъстващите със състава на 

комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ, както и със списъка на постъпилите оферти. 

Първоначално определеният срок за подаване на оферти – 17:30 часа на 26.09.2016г. беше 

удължен съгласно чл. 188, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП). В удължения краен срок 

за получаване на оферти до 17:30 часа на 05.10.2016г. не е постъпила друга оферта. 

В първоначално определения срок в деловодството на ДА ДРВВЗ е постъпила 1 (една) 

оферта, както следва: 

1. Оферта с вх. № 4667/26.09.2016г. от „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, подадена в 

13:05ч.; 

След обявяването на списъка с постъпилата оферта, в съответствие с изискването на чл. 51, 

ал. 8 и чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 

2 от ЗОП за изискванията по чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. На заседанието на комисията не присъства 

представител на участника. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на участника „Б. БРАУН 

МЕДИКАЛ” ЕООД, като констатира следното: 



 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с не нарушена цялост, с надпис  

съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. Председателят 

на комисията обяви съдържащото се в офертата ценово предложение на участника, както следва: 

        Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката - доставка на шевни хирургически 

материали е в размер на 69 977,52 лева (шестдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и седем 

лева и петдесет и две ст.) без ДДС. Единичните цени на всяка опаковка медицински изделия, 

предмет на поръчката, са посочени в ценовото предложение на участника. 

 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 (ВП), приключи  публичната част от заседанието на комисията.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание с детайлна проверка на документите, 

съдържащи се в офертата на участника, като констатира следното: 

След преглед на приложените документи комисията констатира, че участникът „Б. БРАУН 

МЕДИКАЛ” ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор – 

представени са всички изискуеми документи съгласно ЗОП, ППЗОП, обявата за събиране на 

оферти, техническата спецификация и образците на документи към обявата. Декларацията по чл. 

54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Приложение № 5 и декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – 

Образец № 6 са представени във формата, изискуема от закона и изхождат от всеки един от 

управителите на дружеството в оригинал и оригинал с официален превод на български език. 

Представените документи като доказателства за критериите за подбор са валидни към датата на 

подаване на офертата и са с обхват съгласно предмета на поръчката. Участникът е представил 

разрешение за търговия на едро с медицински изделия – заверено копие и оторизационно писмо за 

представителство от производителя на оферираните продукти в оригинал с официален превод на 

български език, удостоверяващо правото да извършва продажби на територията на Република 

България за срока на изпълнение на договора. Участникът е представил пълномощно на лицето 

Летин Гетов, заверило документите, представени в офертата – нотариално заверено копие № 

23136/14.09.2016г.  

Съгласно гореизложеното комисията допуска участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД 

до разглеждане на Техническото му предложение по образеца на Приложение № 3 – коректно 

попълнено и подписано от двамата управители на дружеството, като съдържащото се 

предложение за доставка на шевни хирургически материали е в пълно съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация. Участникът е декларирал, 

че няма да ползва подизпълнител. 

Комисията разгледа и обсъди ценовото предложение на участника, подписано от 

управителите на юридическото лице. Предложената цена е под прогнозната стойност, а 

изискуемият образец Приложение № 4 е коректно попълнен и подписан. Комисията продължи 

своята работа с проверка на изчисленията за формиране на общата цена за изпълнение на 

поръчката на допуснатия участник, като грешки не бяха констатирани. 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта съгласно обявения критерий ,,най-

ниска цена“, както следва: 

 1. „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД с предложена обща цена 69 977,52 лева (шестдесет и девет 

хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и петдесет и две ст.) без ДДС.  

 Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на възложителя да определи за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на шевни хирургически материали“ 

класирания на първо място участник „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД. 



 

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и Заповед 

№ РД-09-81/07.10.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

Съгласно изискването на  чл. 97, ал. 4 от ППЗОП комисията представя на възложителя 

настоящия протокол за утвърждаване. 

    Дата на съставяне на настоящия протокол: 10.10.2016г. 

 

 

                 Председател:           
                                                                                          

                                                                                                                            ………/П/………….                          

                                                                    / Петър Янев/ 

  

            

                                                                                                                     Членове: 

 

                    ……/П/……………. 

                                                                                    /Мариола Виткина/ 

                          

             

                                                                                    ……/П/……………. 

                                 /Румяна Желева / 

                             

                                     

……/П/……………. 

           /Койна Харбова / 

 

 

                                                                                                                                    …...……/П/..………..                   

                                                                                                                                     /Калина Дойчинова /                                                                     

                           


