
 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

от закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-79/09.08.2017г. на 

Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ), със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в „открита процедура“ 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка и обновяване на зрял фасул” 

 

I. На 31.08.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 

на ДА ДРВВЗ, ет. 1, стая 102, в 10:30 ч. се събра комисия в следния състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Димитър Филев – държавен експерт в отдел ,,Индустриални и хранителни запаси” към 

главна дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Адриана Антова – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“; 

2. Ива Георгиева - главен експерт в отдел ,,Индустриални и хранителни запаси” към 

главна дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”;  

3. 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, 

 

 В закрито заседание Комисията продължи своята работа по разглеждане на 

допълнително представените документи, изискани с Протокол № 1 от 10.05.2017г., а именно 

нов ЕЕДОП от участника „СуиКо” ЕООД. 

            С писмо № 3603/29.08.2017г. от „СуиКо” ЕООД в законоустановения срок, съгласно 

чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), са 

представили нов коригиран ЕЕДОП, в който са отстранени допуснатите липси, а именно 

същият е подписан от единствения Управител на дружеството - Милко Методиев Младенов. 

Комисията разгледа по същество новият ЕЕДОП, като установи, че е в съответствие с 

поставените изисквания. 

Предвид горното, комисията реши: допуска до етап разглеждане на техническото 

предложение участника „СуиКо” ЕООД. 

 

II. В закрито заседание комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане и 

оценяване на техническите предложения на допуснатите участници, като констатира, 

следното: 

 

1. Участникът „Корект-Де” ЕООД е представил Техническо предложение, което е 

коректно попълнено и подписано от управителя на дружеството, като съдържащото се в него 

е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

С оглед на горното Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка, а именно отваряне на пликa с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

 

 



2. Участникът „Стелит 1” ЕООД е представил Техническо предложение, което е 

коректно попълнено и подписано от управителя на дружеството, като съдържащото се в него 

е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

С оглед на горното Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка, а именно отваряне на пликa с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

3. Участникът „СуиКо” ЕООД е представил Техническо предложение, което е 

коректно попълнено и подписано от представляващия дружеството в процедурата – Камен 

Генков – упълномощен от Управителя с пълномощно, като съдържащото се в него е в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

С оглед на горното Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка, а именно отваряне на пликa с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

4. Участникът „Норекс Трейд” ЕООД е представил Техническо предложение, което е 

коректно попълнено и подписано от управителя на дружеството, като съдържащото се в него 

е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

С оглед на горното Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка, а именно отваряне на пликa с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

III. На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване 

на Ценовите предложения на допуснатите участници чрез съобщение в Профила на 

Купувача, което ще бъде публикувано в преписката на обществената поръчка най-малко 2 

(два) работни дни преди определената дата на самото отваряне. 

  
Дата: 31.08.2017г.                                                                 Председател:   

 

      

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

                                                                         /Димитър Филев/ 

       

            

                                                                                                          Членове: 

  

                    ………П…………. 

                                                                                    /Адриана Антова/ 

 

                                                                                                                                    

                                                                            ….……П…………. 

                                                                       /Ива Георгиева/      

 

                                                                                                                                                           

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

           /Ива Захариева/    

                                                                                                                

 

                                                                                                                           ………П…………. 

                       /Мартин Киров/                                                                                                                                                                                     


