
 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 

 

от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-97/29.11.2016г. на Председателя на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), със задача да разгледа 

и оцени получените оферти за участие в „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация 

на измервателна система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано 

комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен 

при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“ 

 

I.   На 12.01.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на ДА ДРВВЗ, 

ет. 1, заседателна зала, в 11:00 ч. се събра комисия в следния състав: 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Бояров - началник отдел „Управление на собствеността” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

 и 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 1. Огнян Делев – началник отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни  и задължителни запаси” 

 2. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

 3. Цветелина Андонова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

 4. Цветелина Стефанова – старши експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”- 

правоспособен юрист. 

 Комисията продължи своята работа в закрито заседание с детайлно разглеждане на 

техническото предложение на допуснатия с Протокол № 3 от 04.01.2017г. участник „СТИМЕКС” 

ООД, като констатира, че са представени всички изискуеми документи и сертификати по раздели I и 

II от Приложение № 6 (Предложение за изпълнение на поръчката) от документацията за участие и че 

същото отговаря на условията на възложителя. 

Участникът предлага срок за изпълнение на обществената поръчка от 180 (сто и осемдесет) 

дни, считано от датата на сключване на договор. Гаранционният срок на системата (оборудването), 

предмет на поръчката, като цяло, включително на всеки един елемент от нея, който участникът 

предлага е 5 (пет) години от датата на въвеждане в експлоатация. 

II. На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите участници чрез съобщение в Профила на Купувача, което ще бъде 

публикувано в преписката на обществената поръчка най-малко 2 (два) работни дни преди 

определената дата на самото отваряне. 

  

Председател:                                                                       Членове: 
          /П/                                                                                                                                                                                                                                               

/Любен Бояров/                                                                                                             /П/                                                                                

                                                                                                                               /О гнян Делев/   

                                                                                                                                    /П/                                                                                

                                                                                                                                /Милада  Георгиева /  

                                                                                                                                     /П/                                                                                

                                                                                                                      /Цветелина Андонова/  

                                                                                                /П/                                                                                

/Цветелина Стефанова/ 

 

                            

                                                                                                                                                                               



 

 

           

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


