
 

 

П Р О Т О К О Л   №  3 

  

Днес, 08.09.2015г. в гр. София, в стая № 102 на 1 етаж в административната сграда на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА „ДРВВЗ”), адрес: ул. 

„Московска” № 3, в 11:00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-50/11.08.2015г. на 

Председателя на Агенцията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Харискова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени 

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

осигуряване” 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Димитър Филев – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси“ към 

Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ 

 

2. Мариола Виткина – държавен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансови дейности и управление на собствеността“ 

 

3. Ива Георгиева – главен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси“ към 

Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ 

 

4. Снежана Парушева – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ към 

дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация 

 

се събра, за да отвори плик № 3, с надпис „Предлагана цена” на допуснатия участник в 

„открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и обновяване 

на сухи супи“, открита с Решение № 3903/13.07.2015г. на Председателя на Агенцията. 

 

На заседанието не присъстваха външни лица. 

 

На основание чл. 69а, ал.1 от ЗОП, Комисията не отвори плика с надпис „Предлагана 

цена“ на ЕТ „ФАНТАСТИКА 95 - Георги Цанков”, тъй като офертата на участника не отговаря 

на изискванията на Възложителя. Подробно изложение на мотивите на комисията се съдържа в 

Протокол № 2 от 02.09.2015г. 

 

Комисията премина към отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник „Ес енд Ди 

Корпорейшън“ ЕООД, като, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, оповести предлаганите цени:  

Дружеството е посочило, че ще доставя и обновява 10,416668 тона сухи супи за сумата от 

208 333.34 лв. (двеста и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири 

стотинки) без ДДС или 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лева) с ДДС, като общата цена 

е сформирана, както следва: 

 

1. За месни сухи супи в разфасовки от 30 гр. до 70 гр. (15% от общото количество) – 31 

250,00 лв. без ДДС за 1,562500 тона нетно количество; 

2. За месни сухи супи в разфасовки от 800 гр. до 1000 гр. (35% от общото количество) – 

72 916,67 лв. без ДДС за 3,645834 тона нетно количество; 



3. За зеленчукови сухи супи в разфасовки от 30 гр. до 70 гр. (15% от общото количество) 

– 31 250,00 лв. без ДДС за 1,562500 тона нетно количество; 

4. За зеленчукови сухи супи в разфасовки от 800 гр. до 1000 гр. (35% от общото 

количество) – 72 916,67 лв. без ДДС за 3,645834 тона нетно количество. 

 

След като членовете на комисията се запознаха с ценовото предложение на „Ес енд Ди 

Корпорейшън“ ЕООД, приключи заседанието на комисията. 

 

 

 

 

 

      08.09.2015г.                                   Председател:           

      гр. София                                                                                              
                                                                                                                     (П)   

                                                              /Кристина Харискова/ 

               

 

                                                                                       Членове: 

                      (П)                                                                                                        

                                                                                                     /Димитър Филев/ 

              

                                                                                                                         (П)                                                                                                        

                                             /Мариола Виткина/ 

   

    (П)                                                                                                       

  

                          /Ива Георгиева/ 

                                                                                              

  (П)                                                        

/Снежана Парушева/ 

 

 

 

 

 


