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УТВЪРЖДАВАМ: 

НИКОЛА КОСТАДИНОВ 

Директор на Териториална дирекция  

„Държавен резерв” гр.В.Търново 

 

Дата:  05. 07. 2017 г. 

 

    

П Р О Т О К О Л 
 

        Днес 04.07.2017 година, в административната сграда на ТД „Държавен резерв” 

гр.В.Търново с адрес: ул. „Христо Ботев” № 86 в 15:30 часа, стая № 401 на основание чл.103, 

ал.1 от ЗОП и чл.74 от „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените 

поръчки и за продажби на държавни резерви и военновременни запаси и запаси по ЗЗНН” и 

комисия в състав по Заповед  № РД-10-156/04.07.2017 г. на Директора на ТД  „ДР” гр. В. 

Търново се събра и състави този протокол. 

 

 Комисията е със задача да получи, разгледа и оцени с критерий - „най-ниска цена” 

оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на транспортна услуга 

за превоз на товари за нуждите ТД „Държавен резерв“гр.В.Търново за срок от 1 (една) 

година”. 

 

Председателят на комисията откри заседанието като запозна комисията със списъка 

на постъпилите оферти. В определения срок – до 17:30 часа на 27.06.2017г. не е получена 

нито една оферта. Оферта е получена в удължения срок на основание чл.188, ал.2 от ЗОП до 

03.07.2017г.  както следва: 

1. Оферта с вх. № 1/29.06.2017г. от „Трансложистик София“ АД гр.София, подадена в 

11:15 ч. 

 

В съответствие с изискването на чл.51, ал. 8 и чл.97, ал. 2 от ППЗОП, всички членове 

на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за изискванията по чл. 51, ал. 8-

13 от ППЗОП. На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

отваряне на опаковката като констатира, че е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, с надпис съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата за 

събиране на оферти.  

 

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи и 

оповести ценовото му предложение за извършване на транспортни услуги по превоз на 

товари за нуждите на ТД „ДР“ гр.В.Търново, както следва: 

 

- за извършване превоз на лекарствени продукти с термокинг с възможност за 

транспортиране на фармацефтични продукти и медикаменти с температурен контрол от 15º 

С до 25ºС -  2,30 лева без вкл. ДДС за 1 (един) километър с включени всички други разходи, 

възникнали по повод изпълнение на поръчката 

 

- за извършване превоз на индустриални стоки с камион с товароносимост от 10 

до 20 т. и с възможност за товарене и разтоварване от двете страни или отгоре -  2,10 лева 

без вкл. ДДС за 1 (един) километър с включени всички други разходи, възникнали по повод 

изпълнение на поръчката 
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След като комисията констатира, че всички необходими документи са в изискуемата 

форма и отговарят на изискванията, комисията предлага Възложителя да сключи договор с 

„Трансложистик София“ АД гр.София за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на транспортна услуга за превоз на товари за нуждите ТД „Държавен 

резерв“ гр.В.Търново за срок от 1 (една) година” 
 

Дата на приключване на настоящия протокол: 04.07.2017г. 

 

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се представят на 

05.07.2017г. на Възложителя за утвърждаване, съгласно 97, ал. 4 от ППЗОП. След 

утвърждаването му копие от протокола ще бъде изпратен на участниците и ще бъде изпратен 

в  ДА „ДРВВЗ” гр.София за публикуването му в профила на купувача. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател :  ……………………….... 

               / п /      

 

Членове :  

 

1. ….………………….....…        2. …………...........…………  

       / п /                               / п/       

     


