
                                                        

 

                                         П Р О Т О К О Л  № 2 

 

 

 
На 28.11.2016г. в административната сграда на Централно управление на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание Заповед 

РД-09-93/07.11.2016г., Комисията продължи своята работа в закрито заседание.  

I. В закрито заседание Комисията установи, че участникът „КЛИЙНЪР” ООД е 

представил в определения срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на 

Протокол № 1) липсващия документ за отстраняване на несъответствията с изискванията на 

възложителя, а именно: 

   -  Декларация (в свободен текст) с подробно описание на техническото оборудване за 

почистване на резервоари (за бензин, дизелово гориво и минерални масла), с което 

участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка. 

  Комисията констатира, че същата е редовна и е в изискуемата форма, отговаря на 

изискванията на възложителя и на разпоредбите на ЗОП, с оглед на което участникът се 

допуска до по – нататъшно участие. 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите до 

този етап участници. След обстойно разглеждане на ценовите предложения на участниците, 

констатира следното: 

Предложената цена за изпълнение на поръчката в офертата на участника „КЛИЙНЪР” 

ООД е в размер на 9 000 (девет хиляди) лева без включен ДДС. 

Предложената цена за изпълнение на поръчката в офертата на участника „ЕКИП -5” 

ООД е в размер на 8 300 (осем хиляди и триста) лева без включен ДДС. 

ІII. Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите до този етап 

участници, съгласно обявения критерий “най-ниска цена”, в резултат на което класира 

участниците, както следва:  

 

На първо място „ЕКИП -5” ООД с предложена цена 8 300 (осем хиляди и триста) 

лева без включен ДДС. 

На второ място „КЛИЙНЪР” ООД с предложена цена 9 000 (девет хиляди) лева без 

включен ДДС.  

 

 Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на възложителя да 

определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване на 

резервоар с обем 50 000 м3, находящ се в ПБ Сливен” класирания на първо място участник 

„ЕКИП -5” ООД. 

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

Заповед № РД-09-93/07.11.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 
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Съгласно изискването на  чл. 97, ал. 4 от ППЗОП комисията представя на възложителя 

настоящия протокол за утвърждаване. 

 

    Дата на съставяне на настоящия протокол: 28.11.2016г. 

  

 

 

                                                                                                 Председател: ………П………… 

 

/Георги Йончев/ 

 

 

                                                                Членове: 

…..……П……………. 

/Вероника Кирилова/ 

 

…………П……………. 

/ Татяна Метровска / 

 

…..……П……………. 

/ Маргарита Янчовичина / 

 

………П……………. 

                        /Мартин Киров/ 

 


