
  
 

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ДР - Варна: 

      _________П_________ 

                      / Огнян Иванов / 

 

        П  Р  О  Т  О  К  О  Л    

 

      Днес,  04.01.2017г., в административната сграда на ТД  "Държавен резерв", 

гр. Варна комисия, назначена със Заповед № РД-10-309/30.12.2016г. 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 за да разгледа и оцени получените оферти по критерий „най-ниска цена“ за 

участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява  с предмет: „Услуга за 

извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт на 

пожароизвестителни системи в Териториална дирекция „Държавен резерв” – 

Варна. 

 

     I. Председателят на Комисията откри заседанието, на което не присъстваха 

представители на участниците и запозна комисията със списъка на постъпилите оферти 

в определения в обявата срок за получаването им, съгласно който в деловодството на 

ТД „ДР“ гр. Варна са постъпили 5 /пет / оферти: 

                    

            

1.  „РВЦ“ ООД, гр. Шумен с вх. №3132/28.12.2016г. 

2.   „АНДИ БГ“ ООД, с. Труд, област Пловдив с вх. №3136/28.12.2016г. 

3. „РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, гр. София с вх. №3145/29.12.2016г. 

4. „ВЕКС“ ЕООД, гр. Русе с вх. №3150/29.12.2016г. 

5. „Алсис“ ЕООД, гр. Варна с вх. №3151/29.12.2016г 

 

         След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

         Постъпилите оферти са получени в запечатани, непрозрачни пликове с 

ненарушена цялост. Върху пликовете са посочени всички изискуеми от възложителя 

реквизити.     

                

 

 

 

 

        



 

 

 

 

         В изпълнение на разпоредбата на чл.62 от ВП, комисията пристъпи към отваряне 

на опаковките с оферти по реда на тяхното постъпване, както следва :   

   

1. Оферта с вх. 3132/28.12.2016г. от „РВЦ“ ООД, гр. Шумен 

       Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника „РВЦ“ 

ООД, гр. Шумен,  оповести нейното съдържание и обяви неговото ценово 

предложение  : 

- 198.00лв. /сто деветдесет и осем лева / без ДДС за тримесечие, което отговаря 

на 792. 00лв. /седемстотин седемдесет и два лева / без включен ДДС за 4 

тримесечни обслужвания  ; 

 

2. Оферта с  вх.№ 3136/28.12.2016г. от   „АНДИ БГ“ ООД, с. Труд, област Пловдив 

 Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника   „АНДИ 

БГ“ ООД, с. Труд, област Пловдив, оповести нейното съдържание и обяви неговото 

ценово предложени:   

- 6 320.00лв. /шест хиляди триста и двадесет лева / без включен ДДС за 4 

тримесечни обслужвания; 

 

3. Оферта с  вх.№ 3145/29.12.2016г. от  „РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, гр. София 

 

               Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника  

„РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, гр. София оповести нейното съдържание и обяви 

неговото ценово предложение. 

-   -  1 669,00лв. / хиляда шестотин шестдесет и девет лева  / без включен ДДС за 

4 тримесечни обслужвания  ; 

 

4. Оферта с  вх.№ 3150/29.12.2016г от „ВЕКС“ ЕООД, гр. Русе 

               Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника „ВЕКС“ 

ЕООД , оповести нейното съдържание и обяви неговото ценово предложение. 

-   -  8 476,00лв. / осем хиляди четиристотин седемдесет и шест лева  / без 

включен ДДС за за 4 тримесечни обслужвания  ; 

 

5. Оферта с  вх.№ 3151/29.12.2016г. от „Алсис“ ЕООД, гр. Варна 

               Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника „Алсис“ 

ЕООД, оповести нейното съдържание и обяви неговото ценово предложение. 

-   -  520.00 лв./ петстотин и двадесет лева/ без включен ДДС за 4 тримесечни 

обслужвания ; 

 

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

съдържащи се в офертите на участниците, като констатира следното: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Оферта с вх. 3132/28.12.2016г. от „РВЦ“ ООД, гр. Шумен 

 

          Комисията разгледа представените от дружеството документи и  констатира, че 

съответстват на изискванията на възложителя  

2. Оферта с  вх.№ 3136/28.12.2016г. от   „АНДИ БГ“ ООД, с. Труд, област Пловдив 

           Комисията разгледа представените от дружеството документи и  констатира, че 

съответстват на изискванията на възложителя. 

3. Оферта с  вх.№ .№ 3145/29.12.2016г. от  „РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, гр. София 

           Комисията разгледа представените от дружеството документи и  констатира, че 

съответстват на изискванията на възложителя.  

 4.  Оферта с  вх.№ 3150/29.12.2016г от „ВЕКС“ ЕООД, гр. Русе 

           Комисията разгледа представените от дружеството документи и  констатира, че 

съответстват на изискванията на възложителя.  

 5.    Оферта с  вх.3151/29.12.2016г. от „Алсис“ ЕООД, гр. Варна 

           Комисията разгледа представените от дружеството документи и  констатира, че 

съответстват на изискванията на възложителя.  

 

 

    След оценката на получените оферти комисията класира участниците както следва:  

 

1. „Алсис“ ЕООД, гр. Варна – предлагана стойност - 520.00 лв. без включен ДДС; 

  2.  „РВЦ“ ООД, гр. Шумен – предлагана стойност - 792. 00лв. без включен ДДС за; 

       3. „РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, гр. София - предлагана стойност - 1 669,00лв.    

без включен ДДС; 

  4.  „АНДИ БГ“ ООД, с. Труд, област Пловдив - предлагана стойност - 6 320.00лв. 

без включен ДДС; 

 5.   „ВЕКС“ ЕООД, гр. Русе - предлагана стойност - 8 476,00лв. без включен ДДС; 

 

 

            Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за извършване на 

абонаментно сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи в 

Териториална дирекция „Държавен резерв” – Варна с класирания на първо място 

участник „Алсис“ ЕООД, гр. Варна. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ________П______ 

             /О. Димитров/    

                    членове: _____П_________  

           /П. Маринов / 

                                               ______П________ 

                                                /Е. Иванова/  

                                               


