
 

                                                                                                                

П Р О Т О К О Л  № 4 

 

 

I. На 16.06.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, 

в 11.00ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-43/22.05.2017г. 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. Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към 

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

2. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;  

3. Цветелина Андонова – главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

4. Цветелина Стефанова – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” –

правоспособен юрист. 

 

продължи своята работа в публично заседание с отваряне и оповестяване на ценовото 

предложение (Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“) на допуснатия до този етап 

участник „КЗУ ЗЛМК” ЕООД в процедура „публично състезание“ за възлагане обществена 

поръчка, с предмет: ,,Ремонт на резервоар № 102, находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР - гр. 

Бургас“, съобразно предварително определения критерий за възлагане – „oптимално 

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

показатели, свързани с предмета на обществената поръчка. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника, подал 

оферта, нито представители на средствата за масово осведомяване.   

След като се установи, че комисията е в пълен състав, същата обяви получената от 

участника оценка по Показател П1: ,,Технологична последователност на строителните 

процеси“ – 100 точки. След това председателят на комисията пристъпи към отварянето на 

ценовата оферта на допуснатия участник и констатира, че същият е предложил обща цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 698 779,05 (шестстотин деветдесет и осем хиляди 

седемстотин седемдесет и девет лева и 5 стотинки) лева без ДДС, съответно 838 534,86 

(осемстотин тридесет и осем хиляди петстотин тридесет и четири  лева и 86 стотинки) лева с 

включен ДДС.        

 

II. С това приключи публичната част от заседанието, като комисията продължи своята 

работа в закрито заседание, с детайлно разглеждане и проверка на ценовото предложение на 

допуснатия участник, при която установи, че то съответства на предварително обявените от 

възложителя условия и е изготвено в съответствие с неговите изисквания, в резултат на което 

реши: допуска участника „КЗУ ЗЛМК” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

Съгласно ценовото предложение на участника „КЗУ ЗЛМК” ЕООД, предложил обща 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 698 779,05 без ДДС, и заложеното в методиката 



 2 

по показател П2 (П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)), офертата на участника 

получава 100 точки.  

 

            На база получените резултати по отделните показатели: 

Показател „Технологична последователност на строителните процеси“” П1 – 100 

точки и 

            Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” П 2 - 100 точки  

Комисията формира обща комплексна оценка (КО = П 1х 40 % + П 2х 60 %) за 

офертата на участника -100 точки.  

 

III. Във връзка с гореизложеното и отразеното в Протокол № 1/23.05.2017г., Протокол № 

2/29.05.2017г., Протокол № 3/12.06.2017г., и съобразно определения критерий за възлагане 

„oптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП) комисията единодушно 

реши: 

Класира на първо място офертата на „КЗУ ЗЛМК” ЕООД, получила комплексна 

оценка 100 точки и предлага на възложителя - Председателя на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси” да определи същия за изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: ,,Ремонт на резервоар № 102, находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР - гр. Бургас“. 

 

 

 

16.06.2017г. 

Гр. София 

 

 

                                                                       Председател: 

………/П/………..                                                                                  

                                                                                                                           / Любен Бояров /   

 

 

                                                                                               Членове:                                                                                                  
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                        

………/П/………..                                                                                 

                                                                                                                              /Георги Йончев / 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                        

..……/П/…………..                                                                                 

                                                                                                                               /Милада Георгиева / 

 

…..…/П/…………….. 

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/   

                          

………/П/…………….. 

          /Цветелина Стефанова/ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                


