
                                                                                    Утвърждавам:   

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……./П/…………… 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

I. Днес, 20.04.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 

102, в 11:00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-26/19.04.2017г. на Председателя на ДА 

ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Лалова – началник-отдел „Комуникационно-информационна 

система за управление”, към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”; 

 

и  

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Любимка Герова – главен експерт в отдел „Комуникационно-информационна система 

за управление”, към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

2. Адриана Антова – 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 в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

правоспособен юрист. 

 

се събра, за да разгледа и оцени офертите и да класира участниците по критерий ,,най-

ниска цена” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна 

техника и офис машини за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, чрез събиране на оферти с обява № 1673/05.04.2017г. 

 

Председателят на комисията откри заседанието като запозна присъстващите със състава 

на комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ, както и със списъка на постъпилите 

оферти. В определения срок – до 17:30 часа на 18.04.2017г. са получени 3 (три) оферти, както 

следва: 

1. Оферта с вх. № 1901/18.04.2017г. от Кооперация „Панда”, подадена в 14:48ч. 

2. Оферта с вх. № 1903/18.04.2017г. от „Индекс-България” ООД, подадена в 16:10ч. 

3. Оферта с вх. № 1906/18.04.2017г. от „Контракс” АД, подадена в 16:40ч. 

 

В съответствие с изискването на чл. 51, ал. 8 и чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, всички членове на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за изискванията по чл. 51, ал. 8-13 от 

ППЗОП. На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 

отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване,  като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 1901/18.04.2017г. от Кооперация „Панда” 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с надпис 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 



 

Председателят на комисията обяви съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 67 638,08 лв. (шестдесет 

и седем хиляди шестстотин тридесет и осем лева и 08 ст.) без ДДС. Единичните цени на всички 

стоки, предмет на поръчката, са посочени в ценовото предложение на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение на 

участника. 

  

2. Оферта с вх. № 1903/18.04.2017г. от „Индекс-България” ООД 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с надпис 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Председателят на комисията обяви съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 65 949,00 лв. (шестдесет 

и пет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и 00 ст.) без ДДС. Единичните цени на 

всички стоки, предмет на поръчката, са посочени в ценовото предложение на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение на 

участника. 

 

3. Оферта с вх. № 1906/18.04.2017г. от „Контракс” АД 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с надпис 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти. 

Председателят на комисията обяви съдържащoтo се в офертата ценово предложение на 

участника, както следва: 

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 66 256,00 лв. (шестдесет 

и шест хиляди двеста петдесет и шест лева и 00 ст.) без ДДС. Единичните цени на всички стоки, 

предмет на поръчката, са посочени в ценовото предложение на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение на 

участника. 

 

 След извършване на описаните действия и съгласно чл. 62, ал. 2 от Вътрешните правила 

за управление на  цикъла  на обществените поръчки и за продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-389/31.10.2016г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ (ВП), приключи  публичната част от заседанието на комисията.  

 

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка по същество на 

документите, съдържащи се в офертата на участника, като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 1901/18.04.2017г. от Кооперация „Панда” 

Участникът Кооперация „Панда” отговаря на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор – представени са всички изискуеми документи съгласно ЗОП, ППЗОП, 

обявата за събиране на оферти, техническата спецификация и образците на документи към 

обявата.  

Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 4 и декларацията по чл. 

54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 5 са представени във формата, изискуема от закона и 

изхождат от председателя на кооперацията. Представените документи като доказателства за 

критериите за подбор са валидни към датата на подаване на офертата и са с обхват съгласно 

предмета на поръчката.  

Съгласно гореизложеното комисията допуска участника Кооперация „Панда” до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

 

 



 

2. Оферта с вх. № 1903/18.04.2017г. от „Индекс-България” ООД 

Участникът „Индекс-България” ООД отговаря на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор – представени са всички изискуеми документи съгласно ЗОП, ППЗОП, 

обявата за събиране на оферти, техническата спецификация и образците на документи към 

обявата.  

Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 4 и декларацията по чл. 

54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 5 са представени във формата, изискуема от закона и 

изхождат от двамата управители на дружеството. Представените документи като доказателства 

за критериите за подбор са валидни към датата на подаване на офертата и са с обхват съгласно 

предмета на поръчката.  

Съгласно гореизложеното комисията допуска участника „Индекс-България” ООД до 

разглеждане на техническото му предложение. 

 

3. Оферта с вх. № 1906/18.04.2017г. от „Контракс” АД 

Участникът „Контракс” АД отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор – представени са всички изискуеми документи съгласно ЗОП, ППЗОП, обявата за 

събиране на оферти, техническата спецификация и образците на документи към обявата.  

Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 4 и декларацията по чл. 

54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – Образец № 5 са представени във формата, изискуема от закона и 

изхождат от управителя на дружеството. Представените документи като доказателства за 

критериите за подбор са валидни към датата на подаване на офертата и са с обхват съгласно 

предмета на поръчката. Участникът е представил нотариално заверено изрично пълномощно рег. 

№ 9269/12.09.2016г. на лицето Елисавета Симеонова Башева, заверило документите, 

представени в офертата. 

Съгласно гореизложеното комисията допуска участника „Контракс” АД до разглеждане 

на техническото му предложение. 

 

III. Комисията продължи своята работа като разгледа техническите предложения на 

участниците, за които се установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. При разглеждането на техническите предложения, комисията извърши 

проверка за съответствието им с предварително обявените от възложителя условия за 

изпълнение на поръчката, като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 1901/18.04.2017г. от Кооперация „Панда” 

Участникът Кооперация „Панда” е представил Техническо предложение по Образец № 2, 

подписано от председателя на кооперацията, в съответствие с изискванията на възложителя. 

След извършената проверка комисията установи непълнота по отношение на предложените 

технически параметри, както следва: 

Участникът не е посочил технически параметри за „Месечен обем на печат” на 

предлагания от него настолен цветен принтер. В Техническата спецификация възложителят 

изрично е посочил в т. 7 „Настолен цветен принтер”, минимални изисквания за  „Месечен 

обем на печат” – „до 50 000 страници, препоръчително 750 – 4 000 стр.” . 

С оглед горното комисията единодушно реши: приема, че техническото предложение на 

участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на 

основание основание чл. 107, ал. 2, б. „a” от ЗОП предлага на възложителя, участникът 

Кооперация „Панда” да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

2. Оферта с вх. № 1903/18.04.2017г. от „Индекс-България” ООД 

Участникът „Индекс-България” ООД  е представил Техническо предложение по Образец 

№ 2, подписано от двамата управители на дружеството, в съответствие с изискванията на 

възложителя. След извършената проверка комисията установи непълнота по отношение на 

предложените технически параметри, както следва: 



 

Участникът не е посочил гаранционен срок за предлаганата от него копирна машина А3. 

В Техническата спецификация възложителят изрично е посочил в т. 10 „Копирна машина А3”, 

минимални изисквания за  „Гаранция от датата на доставка” – „36 месеца” .  

С оглед горното комисията единодушно реши: приема, че техническото предложение на 

участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на 

основание основание чл. 107, ал. 2, б. „a” от ЗОП предлага на възложителя, участникът „Индекс-

България” ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

3. Оферта с вх. № 1906/18.04.2017г. от „Контракс” АД 

Участникът „Контракс” АД е представил Техническо предложение по Образец № 2, 

подписано от управителя на дружеството, в съответствие с изискванията на възложителя. След 

извършената проверка комисията установи, че техническото предложение на участника е 

коректно попълнено, като съдържащото се предложение е в пълно съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

IV. Комисията разгледа Ценовото предложение допуснатия до този етап участник 

„Контракс” АД, като установи следното: 

Предложената цена е под прогнозната стойност, а изискуемия Образец № 3 е коректно 

попълнен и подписан. 

 

Комисията пристъпи към класиране на допуснатата оферта, съгласно обявения критерий 

за възлагане „най-ниска цена”, както следва: 

На първо място офертата на „Контракс” АД  с предложена обща цена за изпълнение на 

поръчката 66 256,00 лв. (шестдесет и шест хиляди двеста петдесет и шест лева и 00 ст.) без ДДС. 

 

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на възложителя да определи за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника и офис 

машини за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 

класирания на първо място участник „Контракс” АД. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и 

Заповед № РД-09-26/19.04.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

 

Съгласно изискването на  чл. 97, ал. 4 от ППЗОП комисията представя на възложителя 

настоящия протокол за утвърждаване. 

 

Дата на съставяне на настоящия протокол: 20.04.2017г. 

                                                          

Председател:             ………/П/……….. 

                            / Даниела Лалова / 

 

                                    Членове:                  ………/П/………..

                            / Любимка Герова / 

 

                                                      ………/П/……….. 

                        / Адриана Антова / 

 

                                                      ………/П/……….. 

                                           / Цветелина Андонова / 

 

                                                                                                                                     ………/П/……….. 

                                                                                                                  / Цветелина Стефанова / 


