
 

П Р О Т О К О Л  № 3 

 

 

I. На 26.06.2017г. в гр. София, на открито заседание, 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-

46/31.05.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

          Евдокия Педашенко – Директор на Дирекция „Финансово-стопански дейности и 

управление на собствеността“, замества титуляра Георги Йончев – главен експерт в отдел 

"Управление на собствеността" към Дирекция "Финансово-стопански  дейности  и 

управление на собствеността" 

 

 ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мариола Виткина – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово - стопански дейности и управление на собствеността“; 

2. Веселин Иванов – старши експерт в сектор "Задължителни запаси от нефт и 

нефтопродукти" към отдел "Управление на собствени бази и контрол върху резервите и 

запасите" в ТД „ДР“ гр. София;    

            3. Цветелина Андонова старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

замества титуляра Ива Захариева – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки 

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

осигуряване”; 

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

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

правоспособен юрист. 

 

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

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в открита 

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

ДА ДРВВЗ по обособени позиции“ . 

 На заседанието присъства Драгана Захариева Иванов – служител на „София Франс 

Ауто“ АД, на длъжност „Търговец корпоративни клиенти“,  представител на участника 

„София Франс Ауто“ АД, с нотариално заверено пълномощно.  

 

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

отваряне плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап 

участници и обяви техните ценови предложения: 

 

 1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 

места“:  

 

          1.1.Участникът „Омникар“ ООД, предлага цена за доставката на 1 (един) брой 

миниван с пълноценни 6+1 места – 21 666,67 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет 

и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС, съответно обща цена за изпълнение на поръчката, 

за доставката на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 места - 65 000,00 (шестдесет и пет 

хиляди) лева без ДДС. 
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1.2. Участникът „София Франс Ауто“ АД, предлага цена за доставката на 1 (един) 

брой миниван с пълноценни 6+1 места – 24 740,00 (двадесет и четири хиляди седемстотин и 

четиридесет) лева без ДДС, съответно обща цена за изпълнение на поръчката, за доставката 

на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 места - 74 220,00 (седемдесет и четири хиляди 

и двеста и двадесет) лева без ДДС. 

 

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

места”: 

        2.1. Участникът „София Франс Ауто“ АД, предлага обща цена за изпълнение на 

поръчката, за доставката на 1 (един) брой пикап с двойна кабина 4+1 места - 42 500,00 

(четиридесет и две хиляди) лева без ДДС. 

 

3. За III–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 

места”: 

         3.1.  Участникът „София Франс Ауто“ АД, предлага обща цена за изпълнение на 

поръчката, за доставката на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 места - 38 887,00 (тридесет и 

осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) лева без ДДС. 

       

          III.  С горното приключи публичната част на заседанието като Комисията продължи 

своята работа с детайлно разглеждане и проверка на ценовите предложения на допуснатите 

участници, и констатира:  

 

1. За участника „Омникар“ ООД – представеното ценово предложение за I-ва 

обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 места“ е в 

съответствие с изискванията на възложителя и грешки не бяха констатирани. 

2. За участника „София Франс Ауто“ АД – представеното ценово предложение за I-

ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 места“ е в 

съответствие с изискванията на възложителя и грешки не бяха констатирани. 

3. За участника „София Франс Ауто“ АД – представеното ценово предложение за II–

ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой пикап с двойна кабина 4+1 места” е в 

съответствие с изискванията на възложителя и грешки не бяха констатирани. 

4. За участника „София Франс Ауто“ АД – представеното ценово предложение за 

III–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 места” е в 

съответствие с изискванията на възложителя и грешки не бяха констатирани. 

 

  Всички горецитирани суми попадат в прогнозните стойност за всяка обособена позиция.  

 

   IV.  Комисията продължи своята работа като извърши класиране, в съответствие с 

обявения критерии за възлагане „най-ниска цена“: 

 

1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 

6+1 места“ 

 

 Първо място  - Участникът „Омникар“ ООД, с обща цена за изпълнение на 

поръчката, за доставката на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 места - 65 000,00 

(шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС. 

 

 Второ място - Участникът „София Франс Ауто“ АД, с обща цена за изпълнение на 

поръчката, за доставката на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 места - 74 220,00 

(седемдесет и четири хиляди и двеста и двадесет) лева без ДДС. 
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      2. За II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой пикап с двойна кабина 

4+1 места” 

Първо място  - Участникът „София Франс Ауто“ АД, с обща цена за изпълнение на 

поръчката, за доставката на 1 (един) брой пикап с двойна кабина 4+1 места - 42 500,00 

(четиридесет и две хиляди) лева без ДДС. 

 

3. За III–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 

места”: 

Първо място  - Участникът „София Франс Ауто“ АД,обща цена за изпълнение на 

поръчката, за доставката на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 места - 38 887,00 (тридесет и 

осем хиляди осемстотин осемдесет и седем) лева без ДДС. 

 

Комисията след разглеждане, оценка и класиране на офертите реши: 

Предлага на възложителя  - Председателя  на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на МПС за 

нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции“, да сключи договори с класираните на първо 

място участнице по обослобените позиции, както следва: 

 

1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 

места“ с участника „Омникар“ ООД. 

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

места” с участникът „София Франс Ауто“ АД. 

3. За III–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 

места” с участникът „София Франс Ауто“ АД. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и Заповед № РД-

09-46/31.05.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ 

 

 

Дата: 26.06.2017г.                                                            Председател:   

      

                                                                                                                 …..……П…………….                          

                                                                         /Евдокия Педашенко / 

                  

                                                          Членове: 

  

                    ………П…………. 

                                                                                    / Мариола Виткина/ 

 

                                                                                                                                    

                                                                                    ……П……………. 

                                                                     / Веселин Иванов /

      

                                                                                                                                                           

                                                                                                           ……...….П……………. 

           / Цветелина Андонова / 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                           …………П…………. 

                         /Мартин Киров/                                                                     


