
УТВЪРЖДАВАМ:
 Директор ТД ДР - Варна:
      __________________
           / Огнян Иванов /

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

  Днес, 07.11.2016г., в 10.00ч.  в административната сграда на ТД  "Държавен резерв",
гр. Варна комисия, назначена със  Заповед № РД-10-254/04.11.2016г. на Директора на
ТД  "Държавен резерв", гр. Варна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Николов Димитров – началник  отдел ФДАПО в ТД ДР Варна
и членове:          1. Пламен Петков Маринов - началник сектор УС в ТД ДР Варна

     2. Екатерина Стойчева Иванова–старши юрисконсулт в ТД ДР Варна

се събра в ТД ДР - Варна за да отвори, разгледа и оцени оферти, постъпили след
публикуване на обява за „Проверка и ремонт на заземителите от защитните
заземителни уредби и контура „фаза – защитен проводник .“

Комисията констатира, че в определения в обявата срок е получена само 1 /една/
оферта. След удължаването на срока съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП не са получени
други оферти.
         На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
         След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Получената оферта е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху
плика са посочени всички изискуеми от възложителя реквизити.
         Комисията разгледа представените от дружеството документи, констатира, че
съответстват на изискванията на възложителя и оцени офертата на участника, както
следва:

"КОНИ – ПЕТЪР ПЕТРОВ" ЕООД, гр. Аксаково  с вх. № 2426/28.10.2016г.   –
ценово предложение:

– 865.00лв. /осемстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС за цялостно изпълнение
на обществената поръчка.
          С оглед гореизложеното и на основание чл.  97,  ал.4  от ППЗОП,  комисията
предлага на Възложителя да сключи договор за  „Проверка и ремонт на заземителите
от защитните заземителни уредби и контура „фаза – защитен проводник “ с
"КОНИ – ПЕТЪР ПЕТРОВ" ЕООД, гр. Аксаково.

Комисията приключи работата си на 11.11.2016г. и съгласно изискването на чл.
97, ал. 4 от ППЗОП представя на възложителя настоящия протокол за утвърждаване.

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________
             /О. Димитров/
членове: ______________

       /П. Маринов /
                                               ______________
                                                /Е. Иванова /


