
 

П Р О Т О К О Л  № 3 

 

  I. На 02.10.2017г. в гр. София в административната сграда на Централно управление 

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая 

№ 102, в 14.00 ч. Комисия, назначена със Заповед №РД-09-88/13.09.2017г. 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. Татяна Метровска – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, резервен член на мястото 

на титуляра Мариола Виткина – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, отсъстващ по обективни 

причини; 

  2. Даниела Страшимирова – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване и европейска координация" към Дирекция „Административно-правно 

обслужване и европейска координация“; 

              3. Мартин Киров – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

– правоспособен юрист; 

  4. Светослав Яков – главен специалист  в отдел „Управление на собствеността” към 

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, отсъстващ по 

обективни причини. 

 се събра, за да продължи своята работа в публично заседание с отваряне  и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатия до този етап единствен участник в 

открита процедура за възлагане обществена поръчка, с предмет: ,,Доставка на МПС за 

нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции”. На заседанието не присъстваха 

представители на участника и други външни лица. 

   След като се установи, че Комисията е в пълен състав, същата пристъпи към отваряне 

на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на единствения участник допуснат 

до този етап - „Еуратек ауто“ ООД и обяви ценовите му предложения за двете обособени 

позиции, за които същият участва, както следва: 

  1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с 

пълноценни 4+1 места със задвижване 4х4”, участникът „Еуратек ауто“ ООД, предлага обща 

цена за изпълнение на поръчката, в размер на 83 332,00 (осемдесет и три хиляди триста 

тридесет и два) лева без ДДС. 

  2. За II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с 

пълноценни 4+1 места”, участникът „Еуратек ауто“ ООД, предлага обща цена за изпълнение 

на поръчката, в размер на 37 500,00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

  С горното приключи публичната част на заседанието. 

  II.  Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане и проверка на 

ценовите предложения на участника, като констатира:  

1. Участникът „Еуратек ауто“ ООД е представил ценово предложение за изпълнение 

на обществената поръчка, в частта по I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя 

леки автомобили с пълноценни 4+1 места със задвижване 4х4”, което е в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

2. Участникът „Еуратек ауто“ ООД е представил ценово предложение за изпълнение 

на обществената поръчка, в частта по II -ра обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой 

лек автомобил с пълноценни 4+1 места”, което е  в съответствие с изискванията на 

възложителя. 
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Горецитираните ценови предложения за всяка обособена позиция попадат в 

прогнозните стойности, заложени от Възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа като извърши класиране, в съответствие с обявения 

критерии за възлагане „най-ниска цена“, както следва: 

1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с пълноценни 

4+1 места със задвижване 4х4” 

Първо място - Участникът „Еуратек ауто“ ООД, с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката - 83 332,00 (осемдесет и три хиляди триста тридесет и два) лева 

без ДДС.       

2. За II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 

4+1 места” 

Първо място - Участникът „Еуратек ауто“ ООД, с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката - 37 500,00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

 

След разглеждане, оценка и класиране на офертите, Комисията единодушно реши: 

Във връзка с проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на МПС за 

нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции“, предлага на Възложителя - Председателя  на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, да бъдат сключени 

договори с класирания на първо място участник и по двете обособени позиции, както следва: 

           1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с 

пълноценни 4+1 места със задвижване 4х4” с участника „Еуратек ауто“ ООД. 

2. За II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой пикап с двойна кабина 4+1 

места” с участника „Еуратек ауто“ ООД. 

 

Настоящият протокол се състави в изпълнение на Заповед №РД-09-88/13.09.2017г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ 

 

 

 

 

Дата: 02.10.2017г.                                                           Председател:                    

 

 ……П…………. 

/Любен Бояров/ 

 

 

                                                                 Членове:    
 

………П…………. 

/Татяна Метровска/ 

 

 

………П…………. 

/Даниела Страшимирова/ 

 

 

……...….П……………. 

   /Мартин Киров/ 

 

 

…………П…………. 

/Светослав Яков/  


