
УТВЪРЖДАВАМ:      П/П 

РУМЕН ПЕНКОВ 

Директор  на ТД “Държавен резерв” гр.Плевен  

 

Дата: 14.09.2016г. 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
 Днес 14.09.2016 г. в гр. Плевен, в управлението на ТД „Държавен резерв” 

гр.Плевен на адрес ул. „Васил Левски” 192 ет.3 в 11:00 часа комисия, назначена със 

Заповед № РД-10-159/14.09.2016г. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр.Плевен, в 

състав: 

 

Председател: Велизар Станиславов Илиев – началник отдел УСБКРЗ при ТД 

„Държавен резерв” гр. Плевен 

 

и членове: 1.Здравелина Кръстева Кръстева – главен юрисконсулт при ТД 

„Държавен резерв” гр. Плевен 

2. Вера Павлинова Павлова – главен експерт в сектор КРЗ при ТД „Държавен 

резерв” гр.Плевен 

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

„най-ниска цена”, за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

периодичен контрол, поддръжка и техническо обслужване на функциониращите 

вътрешни пожарни кранове монтирани в сградите на складовите бази към ТД 

„Държавен резерв” гр.Плевен, в рамките на срока на договора”. 

 

                І. 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 12.09.2016 г.), съгласно който в деловодството на ТД 

„Държавен резерв” гр.Плевен са постъпили 3 (три) оферти, както следва : 

 

1. „Респромкомлект” АД, гр.София с рег. № 883/10.09.2016г. 

2. „РВЦ” ООД, гр.Шумен с рег. № 884/ 10.09.2016г. 

3. „Прима Концепт” ООД, гр.Бургас с рег.№ 888/10.09.2016 г. 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 51, 

ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), всички 

членове попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.    

Постъпилите оферти са получени преди изтичането на крайния срок за 

подаване на оферти, в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 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.  

                В изпълнение на разпоредбата на 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 3 

от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с оферти по реда на 



тяхното постъпване за проверка на съответствието им с посочените в обявата и 

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

 

1. Оферта с рег. № 883/10.09.2016г от  „Респромкомлект” АД, гр.София     

                  Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 

цялост, с надпис наименованието на поръчката, наименование на участника и адрес за 

кореспонденция, телефон, с оглед на което отговаря на изискванията на Възложителя, 

съгласно обявата за възлагане на обществената поръчка. Комисията отвори опаковката 

с офертата на участника „Респромкомплект“ АД и обяви неговото ценово предложение.  

 

2. Оферта с рег. № 884/10.09.2016г. от „РВЦ” ООД,  гр.Шумен  

                  Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 

цялост, с надпис наименованието на поръчката, наименование на участника и адрес за 

кореспонденция, телефон, с оглед на което отговаря на изискванията на Възложителя, 

съгласно обявата за възлагане на обществената поръчка. Комисията отвори опаковката 

с офертата на участника „РВЦ“ ООД и обяви неговото ценово предложение.  

 

       3.Оферта с рег. № 888/10.09.2016г. от „Прима Концепт” ООД,  гр.Бургас  

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

надпис наименованието на поръчката, наименование на участника и адрес за 

кореспонденция, телефон, с оглед на което отговаря на изискванията на Възложителя, 

съгласно обявата за възлагане на обществената поръчка. Комисията отвори опаковката 

с офертата на участника „Прима Концепт“ ООД и обяви неговото ценово предложение.  

 

 

                II. Комисията продължи работата си  с проверка по същество на документите, 

съдържащи се в офертата на участниците, като констатира следното: 

 

               1. Оферта с рег. № 883/10.09.2016г от  „Респромкомлект” АД, гр.София     

                Комисията разгледа по същество представените от дружеството документи, 

като констатира, че същите са редовни и са в изискуемата от Възложителя форма, 

отговарят на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на ЗОП. 

               

              2. Оферта с рег. № 884/10.09.2016г. от „РВЦ” ООД,  гр.Шумен  

              Комисията разгледа по същество представените от дружеството документи, 

като констатира, че същите са редовни и са в изискуемата от Възложителя форма, 

отговарят на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на ЗОП. 

 

3.Оферта с рег. № 888/10.09.2016г. от „Прима Концепт” ООД,  гр.Бургас  

            Комисията разгледа по същество представените от дружеството документи, като 

констатира, че същите са редовни и са в изискуемата от Възложителя форма, отговарят 

на изискванията на Възложителя и на разпоредбите на ЗОП. 

 

 

          ІІІ. Комисията разгледа и оцени офертите на участниците за възлагане на 

обществената поръчка и извърши класирането им, съобразно определения критерий 

„най-ниска цена”, както следва: 



 

Първо място:„Респромкомплект” АД, гр.София. с  рег. № 883/10.09.2016г  - 

предлагана стойност – 496,00 лв. без ДДС. 

Второ място: „РВЦ” ООД гр.Шумен с рег. № 884/10.09.2016г – предлагана 

стойност – 512,00 лв. без ДДС. 

      Трето място: „Прима Концепт” ООД,  гр.Бургас с рег. № 888/10.09.2016г. – 

предлагана стойност – 795,20 лв. без ДДС. 

 С оглед гореизложеното и на основание чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал 4 от 

ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет „ Извършване на периодичен контрол, поддръжка и 

техническо обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове 

монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, 

в рамките на срока на договора” с класирания на първо място участник 

„Респромкомплект” АД, гр.София 

 

 

Комисия:  П 

Председател:  Велизар Илиев  

н-к отдел УСБКРЗ 

 

 

Членове :  П 
1. Здравелина Кръстева 

    гл.юрисконсулт на ТД „ДР” Плевен 

 

 

  П 

2. Вера Павлова 

  гл.експерт сектор КРЗ 

 

 


