
УТВЪРЖДАВАМ: 

НИКОЛА КОСТАДИНОВ 

Директор на ТД  „Държавен резерв” 

гр.В.Търново 

 

Дата: 15.04. 2016 г. 

 

    

П Р О Т О К О Л 
 

        Днес 15.04.2016 година, в административната сграда на ТД „Държавен резерв” 

гр.В.Търново с адрес: ул. „Христо Ботев” № 86 в 9.30 часа на основание чл.101г , ал.1 от 

ЗОП,  чл.70 и чл.71 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби 

на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН и комисия в състав по 

Заповед  № РД-10-65/22.03.2016 г. на Директора на ТД  „ДР” гр. В. Търново се събра и 

състави този протокол. 

 

Комисията е със задача да получи, разгледа и оцени с критерий - „най-ниска цена” 

ценови оферти за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

„Демонтаж на стара дограма, изработка, доставка и монтаж на PVC дограма с 

включено измазване (обръщане) на прозорците в складова база Иваново към                  

ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново”. 

 

            В определения час за отваряне на офертите не присъстват представители на 

средствата за масово осведомяване,  както представители на участниците или други лица. 

 

Председателят и всички членове на комисията са попълнили декларации по чл.35, ал.1 

т.2-4 от ЗОП, във връзка с чл.101г, ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията получи Списък на подадените оферти по образец Приложение 6 съгласно 

чл. 36, ал.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на 

държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, заедно с една оферта получени 

в деловодството на ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново в срока на валидност на публичната 

покана.  

 

Офертата е получена преди изтичането на крайния срок за подаването й, в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост, а именно: 

 

1. Вх.№ 1/ 14.04.2016г. в 11,49 часа  на „Ремонт П Строй ” ЕООД гр.Самоков 

  

 

Комисията разгледа получената оферта и констатира, че участникът отговаря на 

изискванията на чл.101 в от ЗОП. Офертата е в съответствие с техническата спецификация и 

обявените условия в публичната покана като са представени всички изискуеми документи. 

 

 

Комисията оповести ценовото му предложение в размер 2767.14 /две хиляди 

седемстотин шестдесет и седем лева и четиринадесет стотинки/ лева без ДДС с включени 

всички други разходи, възникнали по повод изпълнението на поръчката. 

 

 

 

 



На основание чл.101д, ал.1от ЗОП комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Демонтаж на стара дограма, 

изработка, доставка и монтаж на PVC дограма с включено измазване (обръщане) на 

прозорците в складова база Иваново към  ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново” с 

дружеството „Ремонт П Строй ” ЕООД гр.Самоков.  

 

 

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се представят на 

Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП и чл. 59, ал.3 от Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН. След утвърждаването му копие от протокола ще 

бъде изпратен на участниците подали оферти в публичната покана и ще бъде изпратен в          

ДА „ДРВВЗ”гр.София за публикуването му в профила на купувача, при спазване на 

условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател :    ………....……………….... 

           / п /      

 

Членове :  

 

1. ………………………      2. ……………………… 

 

  / п /        / п / 

 

     


