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УТВЪРЖДАВАМ:    /П/ 

НИКОЛА КОСТАДИНОВ 

Директор на Териториална дирекция  

„Държавен резерв” гр.В.Търново 

 

Дата:  03.10.2017 г. 

 

    

П Р О Т О К О Л 
 

        Днес, 02.10.2017 година, в административната сграда на ТД „Държавен резерв” 

гр.В.Търново с адрес: ул. „Христо Ботев” № 86, стая № 401 на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и 

чл.74 от „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и за продажби 

на държавни резерви и военновременни запаси и запаси по ЗЗНН” комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Трендафил Димитров Димов – Началник- сектор СБ Ресен и 

Павликени към  ТД „ДР”гр. В. Търново; 

и членове: 
1. Мартин Йорданов Хаджиев – Старши юрисконсулт, отдел „ФДАПОПСБ” при   ТД 

„ДР” гр. В. Търново, 

2. Пламен Николаев Йоцов – Старши счетоводител, отдел „ФДАПОПСБ”  при ТД “ДР”     

гр.В. Търново, 

съгласно Заповед  № РД-10-244/29.09.2017 г. на Директора на ТД  „ДР” гр. В. Търново, се 

събра и състави настоящия протокол. 

 

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

оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма и врати на сграда 

в сектор СБ Ресен и Павликени – склад Ресен”. 

 

На публичното отваряне на офертите, което се проведе на 29.09.2017г., председателят 

на комисията откри заседанието като запозна комисията със списъка на постъпилите оферти. 

В определения срок – до 17:30 часа на 21.09.2017г. е получена една оферта. В удължения срок 

на основание чл.188, ал.2 от ЗОП до 28.09.2017г. други оферти не са получени. Депозираната 

оферта е както следва: 

1. Оферта с вх. № 1/19.09.2017г. от „Змей груп“ ООД гр.Павликени, подадена в 11:35ч. 

 

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 присъства представител на участника. 

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

отваряне на офертата като констатира, че същата е подадена в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост и надпис, съгласно изискванията на възложителя, посочени в 

обявата за събиране на оферти.  

 

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи и 

оповести ценовото му предложение за извършване на обществената поръчка с предмет: 

„Подмяна на дограма и врати на сграда в сектор СБ Ресен и Павликени – склад Ресен”: 

 

- Общата цена за извършване на услугата е в размер на 1434,17 лв. без ДДС (хиляда 

четиристотин тридесет и четири лева и седемнадесет стотинки) или 1721,00 лв. с ДДС 

(хиляда седемстотин двадесет и един лева). 
 

С оповестяване на ценовото предложение на участника приключи публичната част от 

заседанието. 
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В закрито заседание комисията констатира, че всички необходими документи са в 

изискуемата форма и отговарят на изискванията на обществената поръчка, с оглед на което 

комисията предлага Възложителя да сключи договор с участника „Змей груп“ ООД             

гр. Павликени за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма и 

врати на сграда в сектор СБ Ресен и Павликени – склад Ресен”. 
 

Комисията приключи своята работа в 17:00 ч. на 02.10.2017г. и предаде протокола на 

Възложителя за утвърждаване, съгласно 97, ал. 4 от ППЗОП. След утвърждаването му, копие 

от протокола ще бъде изпратен до участника и до ДА „ДРВВЗ” гр.София за публикуването му 

в профила на купувача. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател :   ………/П/…….... 

         / Трендафил Димов /      

 

Членове :  

 

1. ….……/П/……….....…        2. …………./П/......…………  

     / Мартин Хаджиев /                    / Пламен Йоцов/       

     


