
                                                                                                                     

 

 П Р О Т О К О Л  № 3 

 
              Днес, 04.05.2017г. в 11.00 ч. в гр. София, на закрито заседание, в административната 

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

стая №102, Комисия, назначена със Заповед № РД-09-20/05.04.2017г. на Председателя на ДА 

ДРВВЗ продължи своята работа за да разгледа поисканата с Протокол № 2 подробна писмена 

обосновка на участника „ЕКОМАКС” ООД, за начина на образуване на предлаганата от него 

цена, тъй като бе установено, че същата е с повече от 20 на сто (26,39% отклонение) по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.  

 

С писмо №1640/26.04.2017г.  участникът „ЕКОМАКС” ООД, в законоустановения 

срок е представил своята писмена обосновка. След като се запозна с  изложеното в 

обосновката на дружеството, Комисията прие същата като реши да допусне „ЕКОМАКС” 

ООД до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

  

Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници в 

съответствие с обявения критерий „най-ниска цена“, като класира: 

 

          1. На първо място офертата на „ЕКОМАКС” ООД с ценово предложение в размер на 

48 900 (четиридесет и осем хиляди и деветстотин) лева без ДДС. 

          2. На второ място офертата на „Клийнър” ООД с ценово предложение в размер на 61 

300 (шестдесет и една хиляди и триста) лева без ДДС.     

         3. На трето място офертата на „РЕМСИ-Е” ЕООД с ценово предложение в размер на 

68 000 (шестдесет и осем хиляди) лева без ДДС. 

         4. На четвърто място офертата на „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД с ценово предложение 

в размер на 70 000(седемдесет хиляди) лева без ДДС. 

 

С оглед гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

възлагане на обществена поръчка, с предмет „Услуги по почистване на резервоари, 

собственост на ДА ДРВВЗ” с класирания на първо място участник „ЕКОМАКС” ООД. 

 

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

Заповед № РД-09-20/05.04.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

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

настоящия протокол за утвърждаване. 

      

 

04.05.2017г.                                             Председател:             ………П……….. 

гр. София                                   / Георги Йончев / 

 

 

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

                                   / Огнян Делев/   

 

                                                ………П………...       

                                  / Татяна Метровска / 

 

                                                           ………П………...  

                                                 / Ива Захариева / 

 

                                                                                                                              ………П………...           

                                                                                                                             / Мартин Киров / 


