
П Р О Т О К О Л  № 4 

 

 

I. На 18.09.2017г. в гр. София, на закрито 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-

79/09.08.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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

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

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Мариола Виткина – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, резервен член на мястото 

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

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, отсъстващ по обективни 

причини; 

2. Илияна Илиева – държавен експерт в отдел ,,Индустриални и хранителни запаси” към 

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

член на мястото на Ива Георгиева – главен експерт в отдел ,,Индустриални и хранителни 

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

отсъстващ по обективни причини;  

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. 

 

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 и обновяване на зрял 

фасул“. 

 

 II. С оглед на това, че представеното от участника „СуиКо” ЕООД, Ценово 

предложение за изпълнение на обществената поръчка, а именно - единична цена за 

доставката и обновяване на 1 (един) тон зрял фасул – 2378,00 (две хиляди триста седемдесет 

и осем) лева  без ДДС, е с повече от 20 на сто (23,04 % отклонение) по-благоприятно от 

средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, Комисията с писмо 

изх. № 3603/08.09.2017г., на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, е уведомила участника, че следва 

да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от него 

цена в 5-дневен срок от получаване на същото. Писмото е изпратено и съответно получено 

по факс от дружеството на 08.09.2017г., с което участникът се счита за уведомен. В 

законоустановения 5-дневен срок от „СуиКо” ЕООД не са представили изисканата писмена 

обосновка. 

Във връзка с горното, на основание чл. 107, т. 3 във вр. с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

Комисията единодушно реши: 

Предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата участникът 

„СуиКо” ЕООД. 
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   III.  Комисията продължи своята работа като извърши класиране, в съответствие с 

обявения критерии за възлагане „най-ниска цена“: 

 

Първо място: Участникът „Норекс Трейд” ЕООД с предложена единична цена за 

доставката и обновяване на 1 (един) тон зрял фасул – 3020,00 (три хиляди и двадесет) лева  

без ДДС. 

 Второ място: Участникът „Корект-Де” ЕООД с предложена единична цена за 

доставката и обновяване на 1 (един) тон зрял фасул - 3100,00 (три хиляди и сто) лева  без 

ДДС. 

Трето място: Участникът „Стелит 1” ЕООД с предложена единична цена за 

доставката и обновяване на 1 (един) тон зрял фасул - 3150,00 (три хиляди сто и петдесет) 

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 и 

обновяване на зрял фасул“, да сключи договор с класирания на първо място участник 

„Норекс Трейд” ЕООД. 

 

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

09-79/09.08.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ 

 

 

 

 

Дата: 18.09.2017г.                                                            Председател:   

 

      

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

                                                                         / Димитър Филев / 

                  

                                                          Членове: 

  

 

                    ………П…………. 

                                                                                    / Мариола Виткина/ 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                    ………П…………. 

                                                                     / Илияна Илиева /      

                                                                                                                                                           

                                                                                                           

 ……...….…П…………. 

           / Ива Захариева / 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                           …………П…………. 

                         /Мартин Киров/                                                                     


