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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 3461 

София, 02.07.2015г. 

 

 

За извършване на предварителен подбор в процедура на договаряне с обявление   

 

На основание чл. 88, ал.11 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отразени резултати в 

Протокол № 1/25.05.2015г., Протокол № 2/03.06.2015г., Протокол 3/16.06.2015г. и Протокол № 

4/01.07.2015г., на комисия, назначена със Заповед № РД-09-37/25.05.2015г. за провеждане на 

процедура на „договаряне с обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана чрез технически системи за 

сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, 

собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси””, открита с 

Решение № 1932/03.04.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, 

 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Кандидатите, които ще бъдат поканени да представят първоначални оферти и да участват в 

договарянето: 

  

 1. „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД 

 2. „КРЕМЪК” ЕООД 

 3. „БОДУ” ООД 

 

II. На основание чл. 88, ал. 12 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в 3 (три) дневен срок от 

издаването му до всички кандидати, като в деня на изпращането му, същото да се публикува и в 

електронната преписка на обществената поръчка в Профила на купувача, заедно с протоколите от 

работата на комисията, при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 

III. В срока по чл. 88, ал. 12 от ЗОП, на всички кандидати по т. I. да се изпратят покани за 

представяне на първоначални оферти и за участие в договарянето. 

 

IV. Настоящото решение може да бъде обжалвано от всяко заинтересовано лице пред Комисията 

за защита на конкуренцията по реда на чл. 120 и сл. от Закона за обществените поръчки, в 

десетдневен срок от получаването му. 

 

 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ            (П) 
Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 
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