
Утвърждавам:       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П……….. 

/Станимир Пеев/ 

 
 

П Р О Т О К О Л   

 

 

Днес, 03.12.2015г. 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-09-74/23.11.2015г. 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. Григор Григоров – държавен експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

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

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

дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация”; 

 4. Цветелина Андонова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

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

 

 се събра, за да получи, разгледа и оцени подадените оферти за участие в обществена 

поръчка, чрез публична покана, с предмет „Подмяна на елементи от монтиран хардуер и 

софтуер с  обединяване в единна система и настройка на софтуера за мониторинг на всички 

компоненти на монтираните централи за пожароизвестителна система и стационарна 

охладителна и пожароизвестителна инсталация, в Петролна база – гр. Сливен”. 

 

В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ e постъпила само една оферта с вх. № 

5905/02.12.2015г. от „Кейбъл Груп” ООД; 

 

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

декларации на основание чл. 101г, ал. 2 във вр. с чл. чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

На заседанието на комисията не присъстваха външни лица. 

  

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „КЕЙБЪЛ ГРУП” ООД и 

констатира следното: 

 

Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик, с което е изпълнил 

изискването на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Комисията отвори постъпилата оферта и изчете представените 

документи. На основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП, комисията обяви ценовото предложение на 

участника и продължи с разглеждането на представените с офертата документи, като установи 

следното: 

 

I. Комисията разгледа по същество представените от „КЕЙБЪЛ ГРУП” ООД документи, 

като констатира, че същите са редовни и са в изискуемата от Възложителя форма, отговарят на 

изискванията на Възложителя и на разпоредбите на ЗОП. 

 



 

II. Комисията продължи с разглеждане на ценовото предложение на „КЕЙБЪЛ ГРУП” 

ООД и установи, че участникът е предложил цена от 34 978, 32 лв. (тридесет и четири хиляди 

деветстотин седемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки) без ДДС за изпълнение на 

обществената поръчка, която е в рамките на прогнозната стойност, посочена в публичната покана. 

Комисията оцени предложението по предварително заложения критерии „Най-ниска цена” , 

като  класира 
 

На първо място „КЕЙБЪЛ ГРУП” ООД. 
  

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

от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви и 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014г., 

комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

класирания на първо място участник „КЕЙБЪЛ ГРУП” ООД. 

 

 

Приложение: съгласно текста  

 

 

03.12.2015г. 

гр. София 

                                                   Председател:             ………П……….. 

                            / Любен Бояров / 

 

                                             Членове:                  ……П………... 

                            / Георги Йончев / 

 

                                                      ………П………...       

                        / Григор Григоров / 

 

                                                      .…П………...  

                                              / Снежана Парушева / 

 

                                                                                                                                     ………П………...           

                                                                                                                  / Цветелина Андонова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


