
                                                                                                                            Утвърждавам: 

   

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………П………… 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

                                                                                                                

П Р О Т О К О Л   

 

Днес, 18.11.2014г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая №102, в 11.00 ч. 

комисия, назначена със Заповед № РД-10-293/05.11.2014г. на Председателя на ДА 

ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Янев – началник отдел „Медицински резерв” към Главна 

дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

  

 1. Румяна Желева – държавен експерт „ЛП” в отдел „Медицински резерв” към 

Главна дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” – 

резервен член на мястото на Майя Славчева-Тодорова – главен експерт в отдел 

„Медицински резерв” към Главна дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и 

задължителни запаси”; 

 

 2. Снежана Парушева – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 

към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация” – 

правоспособен юрист; 

 

 3. Николай Драгиев – главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”; 

 

 4. Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция ”Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”. 

 

 

 се събра, за да разгледа подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет „Доставка и обновяване на дезинфектанти по обособени 

позиции”: 

Обособена позиция № 1 – „Дезинфектанти за повърхности“; 

Обособена позиция № 2 – „Дезинфектанти за площи“. 

 

В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 3 (три) оферти: 

 

1. Оферта с вх. № 6456/14.11.2014г. от „Живас” ООД за обособени позиции № 1и № 2 ;  

2. Оферта с вх. № 6477/17.11.2014г. от „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД за 

обособени позиции № 1и № 2; 

3. Оферта с вх. № 6478/17.11.2014г. от „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за 

обособени позиции № 1и № 2. 

 



 2 

На заседанието не присъстваха външни лица. 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, членовете й представиха 

декларации на основание чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

констатира следното: 

І. Оферта с вх. № 6456/14.11.2014г. от „Живас” ООД: 

Комисията установи, че участникът „Живас” ООД е представил всички 

необходими документи и оповести  ценово му предложение за обособени позиции № 1и 

№ 2. 

ІІ. Оферта с вх. № 6477/17.11.2014г. от „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД: 

Комисията установи, че участникът „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД е 

представил всички необходими документи и оповести ценовото му предложение за 

обособени позиции № 1и № 2. 

ІІІ. Оферта с вх. № 6478/17.11.2014г. от „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД. 

Комисията установи, че участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е 

представил всички необходими документи и оповести ценово му предложение за 

обособени позиции № 1и № 2. 

 Съгласно чл. 58, ал.4 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси по ЗЗНН, утвърдени 

със Заповед № РД-10-259/19.09.2014г. на Председателя на ДА ДРВВЗ (ВП), приключи  

публичната част от заседанието, след което Комисията продължи работата си на закрито 

заседание.  

След като констатира, че всички необходими документи са в изискуемата 

форма и отговарят на изискванията на Възложителя, Комисията премина към 

оценяване и класиране на участниците в обществената поръчка, съгласно посочения 

критерии – най-ниска цена:  

 

1.Оферта с вх. № 6456/14.11.2014г. от „Живас” ООД: 

По Обособена позиция № 1 - „Дезинфектанти за повърхности“,  участникът е предложил 

- 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС; 

По Обособена позиция № 2 - „Дезинфектанти за площи“, участникът е предложил - 15 000 

(петнадесет хиляди) лева без ДДС. 

 

2. Оферта с вх. № 6477/17.11.2014г. от „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД: 

По Обособена позиция № 1 – „Дезинфектанти за повърхности“, участникът е предложил 

–  3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС; 

По Обособена позиция № 2 – „Дезинфектанти за площи“, участникът е предложил - 

12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС. 

 

3. Оферта с вх. № 6478/17.11.2014г. от „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД: 

По Обособена позиция № 1 – „Дезинфектанти за повърхности“, участникът е предложил 

-  4 450 (четири хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС; 

По Обособена позиция № 2 – „Дезинфектанти за площи“, участникът е предложил – 

26 000 (двадесет и шест хиляди) лева без ДДС. 

             С оглед така представените от участниците ценови предложения, Комисията 

класира по Обособена позиция № 1 – „Дезинфектанти за повърхности“: 

         1. На първо място участникът - „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД 

предложил – 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС; 
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         2. На второ място участникът - „Живас” ООД предложил – 4 000 (четири хиляди) 

лева без ДДС; 

         3. На трето място участникът - „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД 

предложил  – 4 450 (четири хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС. 

   С оглед така представените от участниците ценови предложения, 

Комисията класира по Обособена позиция № 2 – „Дезинфектанти за площи“: 

          1. На първо място участникът „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД 

предложил – 12 000  (дванадесет хиляди) лева без ДДС; 

          2. На второ място участникът „Живас” ООД предложил – 15 000 (петнадесет 

хиляди) лева без ДДС; 

 

* Участникът, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, е предложил цена 

от 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева без ДДС за изпълнение на обществената 

поръчка по Обособена позиция № 2 – „Дезинфектанти за площи“, при прогнозна 

стойност на Възложителя от 19 000 (деветнадесет хиляди) лева без ДДС. Така 

представеното ценово предложение не отговаря на предварително обявените 

условия на Възложителя, поради което на  основание чл. 69 ал.1 т.3 от ЗОП, 

Комисията единодушно реши: 

Предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка по Обособена позиция № 2 – „Дезинфектанти за площи“. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 101е от ЗОП във връзка с чл. 59, ал. 1 

от ВП, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка и обновяване на дезинфектанти по 

обособени позиции“, както следва: 

- по Обособена позиция № 1 – „Дезинфектанти за повърхности“ с участника, 

класиран на първо място – „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД. 

- по Обособена позиция № 2 – „Дезинфектанти за площи“ с участника, 

класиран на първо място – „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД. 

 

 

 

 

 

18.11.2014г.               Председател:             ………П……….. 

гр. София       / Петър Янев / 

 

    Членове:        1          ………П………... 

       / Румяна Желева / 

 

      2.          ………П………...       

        / Снежана Парушева / 

 

      3.          ………П………...  

                     / Николай Драгиев / 

 

                                                                                    4.           ………П………...           

                                                                                                / Мартин Киров / 


