
Утвърдил:  П 

инж. Димитър Попов 

Директор на Териториална дирекция 

„Държавен резерв“ гр. София 

 

П Р О Т О К О Л 

          

На основание Заповеди № РД-09-14/26.11.2014 г.  

Днес 12.12.2014 г., комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Еней Панов Тишов – главен експерт  в отдел УСБКРЗ 

ЧЛЕНОВЕ : 

1. Михаил Лазаров Базлянков – главен юрисконсулт в отдел ФДПО, 
2. Станислав Стефанов Бъков – счетоводител в отдел ФДПО, 

проведе заседание и разгледа постъпилите оферти за услуга, съгласно изискванията за 
провеждане на обществени поръчки, чрез публична покана с предмет : 

„Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации”, 

намиращи се на обекти: СБ Ботевград и ТД „Държавен резерв” – гр. София. 

В указания срок в деловодството на ТД ДР – гр. София са постъпили 4 /четири/ 
оферти: 

1. Оферта с вх. № 2030/09.12.2014 г. от „СТЕИТС БЪЛГАРИЯ” ООД. 

2. Оферта с вх. № 2031/09.12.2014 г. от „РВЦ” ООД. 

3. Оферта с вх. № 2037/09.12.2014 г. от „ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

4. Оферта с вх. № 2061/12.12.2014 г. от „Аварийна, пожарна и екологична защита” АД. 

На заседанието не присъстваха външни лица. 

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: 

 

 



Фирма                                                             Сума за извършване на услугата: 

 

„СТЕИТС БЪЛГАРИЯ ” ООД                                        - 600.00 лв. 

„ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД                         - 696.00 лв. 

„РВЦ” ООД                                                                         - 804.00 лв. 

„Аварийна, пожарна и екологична защита” АД         - 1074.60 лв. 

Оферираните цени са без включен ДДС. 

На база на ценовите предложения от изпратените оферти на фирмите участнички и 
критерият за оценка „най-ниска цена”, комисията взе решение за изпълнител за 
извършване на услугата, да бъде избрана фирма „СТЕИТС БЪЛГАРИЯ” ООД, която 
отговаря напълно на всички изисквания заложени в публикуваната публична покана.  

На това основание, комисията предлага да бъде сключен договор за абонаментен сервиз 
на пожароизвестителни уредби с инсталации с фирма „СТЕИТС БЪЛГАРИЯ” ООД. 

 

 

 

 

Председател : .................П........................ 

                         / Eней Тишов / 

 

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

                         / Михаил Базлянков / 

           

                      2.................П........................... 

                         / Станислав Бъков/ 

 

 

 


