
П Р О Т О К О Л

Днес, 15.08.2014г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 3, стая № 301, в 11:00 ч. 
комисия, назначена със Заповед № РД-10-225/04.08.2014г. на Председателя на 
агенцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Бозова -  младши експерт в отдел „Маркетинг, 
обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 
информационно осигуряване” -  правоспособен юрист

и

ЧЛЕНОВЕ:
1. Димитър Филев -  държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни 

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

2. Адриана Антова -  държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към 
дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”

3. Илиана Иванова -  главен експерт в отдел „Горива и масла” към главна дирекция 
„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

4. Иван Павлов -  младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 
продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 
осигуряване”

се събра, за да разгледа постъпилите оферти за участие в обществена поръчка чрез 
публична покана с предмет „ Услуги за извършване на независим стоков контрол за 
установяване на количеството и качеството по време на приемане/предаване на 
държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни 
ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) или на предварително складирани ДР, ВВЗ, 
ЗИС и ЦЗ в бази и складове на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) и външни съхранители

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, всички членове, на 
основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП, представиха декларации за липса на обстоятелствата 
по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

На заседанието не присъстваха участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и констатира следното:

I. Оферта с вх. № 4814/14.08.2014г. от „Булкарго” ООД:
Участникът „Булкарго” ООД е представил всички необходими документи съгласно 

чл. 101 в от ЗОП и раздел II, буква Б от документацията за участие, и същите са 
представени в изискуемата от Възложителя форма.

II. Оферта с вх. № 4832/14.08.2014г. от „Булгарконтрола” АД:
Участникът „Булгарконтрола” АД е представил всички необходими документи 

съгласно чл. 101 в от ЗОП и раздел II, буква Б от документацията за участие, и същите 
са представени в изискуемата от Възложителя форма.
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Комисията пристъпи към оценка на офертите по представената методика -  
приложение № 8 от документацията и извърши следното оценяване:

Представената от участника „Булкарго” ООД оферта за изпълнение на 
обществената поръчка, получава комплексна оценка в размер на 64,69 точки. 
Изчисленията за получените точки и Комлексната оценка (КО) са подробно описани в 
Приложения №1 -  Предложени цени от участниците и № 2 -  Комплексна оценка 
(точки) на участниците, към настоящия протокол.

Представената от участника „Булгарконтрола” АД оферта за изпълнение на 
обществената поръчка получава комплексна оценка в размер на 86,96 точки. 
Изчисленията за получените точки и Комлексната оценка (КО) са подробно описани в 
Приложения №1 -  Предложени цени от участниците и № 2 -  Комплексна оценка 
(точки) на участниците, към настоящия протокол.

С оглед гореизложеното Комисията класира:

1. На първо място участника „Булгарконтрола” АД с КО = 86,96 точки.
2. На второ място участника „Булкарго” ООД с КО = 64,69 точки.

Комисията обръща внимание на факта, че за позиции 03.13, 03.15, 03.16, 03.17, 
03.18, 03.19, 03.20, 03.21, 03.22, 04.3, 05.1 и 05.2 от участника „Булгарконтрола” АД 
са предложени значително по-високи цени от тези на участника „Булкарго” ООД, а за 
някои от тези позиции, разликата е в пъти.

Забележка:
Предвид същественото разминаване в цените по отделните показатели, Комисията 

направи проверка и представя на вниманието на Възложителя, сравнение на 
предложените цени от участниците в настоящата процедура с тези, предложени от 
фирма „СЖС” ЕООД по договор № ДД-33/14.08.2013г., отразено в приложение № 3 
към настоящия протокол.

Приложения: Съгласно текста.

15.08.2014г.
гр. София
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