
 

 

 

                                                                                                                

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 

I. На 19.09.2016г. в гр. София, в административната сграда на Централно 

управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 14.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-

75/19.09.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров – началник отдел „Управление на собствеността” към 

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Николай Драгиев – началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

осигуряване” – правоспособен юрист; 

2. Георги Йончев – държавен експерт в отдел „Управление на собствеността” към 

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

3. Милада Георгиева – държавен експерт в отдел „Финансови дейности“ към 

дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;  

           4. Цветелина Андонова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени 

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

осигуряване”. 

 

се събра, за да разгледа, оцени и класира получените оферти по критерий:  

„oптимално съотношение качество/цена”, което се оценява въз основа на цената и 

качествени показатели, свързани с предмета на обществената поръчка, провеждана по 

реда на Глава двадесет и шест, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), чрез „събиране на оферти с обява”, с предмет: „Извършване на 

ремонтни дейности и въвеждане в експлоатация на резервоар №101 с обем 5000м3 в 

Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас ”. Получените 

оферти са в отговор на обява с № 4376/30.08.2016г. 

На заседанието присъства г-н Иван Стоянов Коцев, упълномощен представител 

на участника „ВОДСТРОЙ 98“ АД, с приложено пълномощно. 

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

списъка на постъпилите оферти в определения в обявата срок за получаване им (до 17:30 

ч. на 15.09.2016 г.), в който срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 3 (три) 

оферти, както следва: 

 

1.Оферта с вх. № 4595/15.09.2016г. от „ВОДСТРОЙ 98“ АД, постъпила в 11:51ч.; 

2.Оферта с вх. № 4599/15.09.2016г. от ДЗЗД „ВЕ БИЛД“, постъпила в 15:44 ч.;  

3.Оферта с вх. № 4602/15.09.2016г. от „КЗУ ЗЛМК“ ЕООД, постъпила в 16:49 ч. 
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След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 51, ал. 8 

във връзка с чл. 97, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

(ППЗОП), всички членове подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи 

към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 4595/15.09.2016г. от „ВОДСТРОЙ 98“ АД: 

  

     Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис 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 обявата за възлагане на обществената поръчка. 

Комисията отвори опаковката с офертата на участника „ВОДСТРОЙ 98“ АД и 

обяви неговото ценово предложение (участникът е предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка в размер  на 266 930.96 лв. без ДДС), както и 

съдържащите се документи (съгласно приложения от участника списък).  

Трима от членовете на комисията подписаха Ценовото предложение на участника, 

както и неговото Техническо предложение. 

 

2. Оферта с вх. № 4599/15.09.2016г. от ДЗЗД „ВЕ БИЛД“: 

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис 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 обявата за възлагане на обществената поръчка. 

 

Комисията отвори опаковката с офертата на участника ДЗЗД „ВЕ БИЛД“ и обяви 

неговото ценово предложение (участникът е предложил обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка в размер на 265 225.13 лв. без ДДС), както и съдържащите се 

документи (съгласно приложения от участника списък). 

 

Председателят на Комисията покани конкурентния представител  да подпише 

Ценовото и Техническото предложение на участника, като това бе извършено от г-н 

Иван Коцев, упълномощен представител на „ВОДСТРОЙ 98“ АД, след което трима от 

членовете на комисията също ги подписаха. 

 

3. Оферта с вх. № 4602/15.09.2016г. от „КЗУ ЗЛМК“ ЕООД: 

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис 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 обявата за възлагане на обществената поръчка. 

Комисията отвори опаковката с офертата на участника „КЗУ ЗЛМК“ ЕООД и 

обяви неговото ценово предложение (участникът е предложил обща цена за 

изпълнение на обществената поръчка в размер  на 268 646.29 лв. без ДДС),  както и 

съдържащите се документи (съгласно приложения от участника списък). 

Председателят на Комисията покани конкурентния представител  да подпише 

Ценовото и Техническото предложение на участника, като това бе извършено от г-н 

Иван Коцев, упълномощен представител на „ВОДСТРОЙ 98“ АД, след което трима от 

членовете на комисията също ги подписаха. 
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С извършване на горните действие приключи публичното заседание. 

 

II. Комисията реши да продължи работата си в следващо закрито заседание с 

проверка по същество на документите, съдържащи се в офертите на участниците, 

тяхното оценяване и класиране. 

 

 

                                            

   19.09.2016г.                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:          (П) 

 гр. София         / Любен Бояров / 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 

1.      (П) 

         / Николай Драгиев / 

 

2.       (П) 

         / Георги Йончев / 

 

3.       (П)  

         / Милада Георгиева / 

 

        4.         (П) 

        / Цветелина Андонова /                                                           

 

 

 

 


