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ДО 

Г-Н ЕМИЛ КОЛЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ДА  ДРВВЗ 

 

 

Д О К Л А Д 

 
 

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-66/08.09.2014г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, на която е възложено да разгледа офертите и проведе процедура 

на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на 

транспортна услуга за превоз на 4 995, 168 тона хлебна пшеница от "Зърнени храни" АД - 

зърнобаза Разград до зърнобаза Образцов чифлик”, открита с Решение № 4932/22.08.2014г.   

 

 

На основание чл. 92а, ал. 2 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ комисия в състав: 

 

 

Председател:  

1. Зорница Иванчева – заместник-главен директор на Главна Дирекция „Държавни резерви, 

военновременни и задължителни запаси” и 

 

Членове:  

2. Димитър Филев – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към 

Главна Дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” – резервен член 

на мястото на Веселин Вангелов – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни 

запаси” към Главна Дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

3. Григор Григовор – държавен експерт в отдел  „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

4. Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” 

/правоспособен юрист/; 

5. Иван Павлов – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

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

 

проведе процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с 

горецитирания предмет.  

В регламентирания срок за подаване на офертите за участие в процедурата на договаряне 

без обявление са постъпили 2 (две) оферти: 

– оферта с вх. № 4945/02.09.2014г. от „Тончеви Тетово транс” ООД и  

– оферта с вх. № 5105/04.09.2014г. от „Булмаркет автотранспорт” ЕООД. 

 

На отварянето на офертите, проведено на 08.09.2014г. не присъстваха представители на 

участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване и други външни 

лица. 

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

 

I. Оферта с вх. № 4945/02.09.2014г., подадена от „Тончеви Тетово транс” ООД: 

Комисията констатира, че пликът с офертата на „Тончеви Тетово транс” ООД съдържа три 

отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор”, Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик 
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№ 3 с надпис „Предлагана цена”, с което е изпълнено условието на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и раздел 

IV, буква Б, т. 4 на Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата. 

Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, 

съгласно изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 и трима от нейните членове 

подписаха всички документи, съдържащи се в него. Председателят на комисията отвори плик 

№ 1, оповести документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 

56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

По време на заседанието, на Комисията е представено писмо с вх. № 4945/08.09.2014г., с 

което участникът моли да не се разглежда представената от него оферта, поради допуснати 

грешки при подаване на документите, в резултат на което всички документи, съдържащи се в 

плик № 1 и техническото предложение за изпълнение на поръчката не са разгледани подробно. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията предлага 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

II. Оферта с вх. № 5105/04.09.2014г. подадена от „Булмаркет автотранспорт” ЕООД: 

Комисията констатира, че пликът с офертата на „Булмаркет автотранспорт” ЕООД съдържа 

три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор”, Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик 

№ 3 с надпис „Предлагана цена”, с което е изпълнено условието на чл. 57, ал.2 от ЗОП и раздел 

IV, буква Б, т. 4 на Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата. 

Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, 

съгласно изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 и трима от нейните членове 

подписаха всички документи, съдържащи се в него. Председателят на комисията отвори плик 

№ 1, оповести документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 

56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Установи се, че са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП 

и раздел ІІ, буква Г, от Приложение № 1 на утвърдената документация за участие в процедурата 

и че същите са редовни. 

Комисията премина към разглеждане на представените, съгласно раздел IV, буква Б, т. 

4.2. от Приложение № 1 документи, в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката” от офертата на участника, като констатира, че същите съответстват на изискванията 

на възложителя. В резултат на това, Комисията реши да допусне участника „Булмаркет 

автотранспорт” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата на договаряне без обявление, за 

което същият е уведомен с писмо с наш изх. № 5105/09.09.2014г. 

 

На договарянето, проведено на 12.09.2014г., не присъстваха представители на участника, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и други външни лица. 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” от 

офертата на „Булмаркет автотранспорт” ЕООД. 

След като прегледа съдържанието на плика, Комисията установи, че в него се съдържа 

ценова оферта, съгласно образеца - Приложение № 6 от документацията за участие в 

процедурата. С ценовата си оферта „Булмаркет автотранспорт” ЕООД предлага цена за 

извършване на превоз на 4 995, 168 тона хлебна пшеница от „Зърнени храни” АД – зърнобаза 

Разград до зърнобаза Образцов чифлик в размер на 42 354 (четиридесет и две хиляди триста 

петдесет и четири) лева без включен ДДС.    
Предвид обстоятелството, че на договарянето не присъства представител на участника, 

Комисията прие, че същият потвърждава предложената от него цена и е съгласен с клаузите в 

проекта на договор. 

 

Резултатите от дейността на комисията са отразени подробно в протоколи № 1 от 

08.09.2014г. и № 2 от 12.09.2014г., които са приложени към настоящия доклад.  
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 92а, ал. 5, т. 2 от ЗОП, комисията предлага на 

Възложителя да сключи договор с „Булмаркет автотранспорт” ЕООД. 

 

Приложения: 1. Протокол № 1 от 08.09.2014г.; 

   2. Протокол № 2 от 12.09.2014г. 

 

    

 

12.09.2014 г.   

гр. София             

  

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                   

                                                                                               1.   /п/   

                                                                                                         / Зорница Иванчева / 

                                        

                                                                                           Членове:    

         

                                                                                               2.                      /п/ 

                                                                                                          / Димитър Филев / 

 

                                                                                               3.                      /п/ 

                                       / Григор Григоров / 

 

                                                                                               4.                      /п/ 

                                                                                                              / Мартин Киров / 

 

                                                                                               5.                      /п/ 

                                                                                                               / Иван Павлов / 

 


