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П Р О Т О К О Л  № 1 
 

 

Днес, 03.10.2014г. 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-09-71/02.10.2014г. на Председателя на агенцията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Иванчева – заместник-главен директор на Главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  
1. Веселин Вангелов – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към 

Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

2. Ива Георгиева – главен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

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

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

юрист/; 

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

Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”, 
 

се събра, за да отвори постъпилите оферти на участниците в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Доставка на натурална минерална вода за нуждите на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, открита с Решение № 

5020/29.08.2014г. на Председателя на агенцията.  

След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове на комисията попълниха 

декларации на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

На заседанието присъства г-жа Евелина Олеговна Гаргола-Николова – представител на 

участника „Булминвекс – ГБ” ЕООД с приложено пълномощно. 

  

В регламентирания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 2 (две) оферти: 

1. Оферта с вх. № 5394/17.09.2014г. от „Булминвекс – ГБ” ЕООД;  

2. Оферта с вх. № 5560/01.10.2014г. от „Кока – Кола ХБК България” АД; 

 

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

 

I. Оферта с вх. № 5394/17.09.2014г., подадена от „Булминвекс - ГБ” ЕООД: 

Комисията констатира, че пликът с офертата на „Булминвекс - ГБ” 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, като след проверката, комисията установи следното: 

 

Не е представена декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участието или неучастието на 

подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 

поръчка – Приложение № 11 от документацията за участие, поради което комисията счита, че 
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участникът не е представил изискания от Възложителя документ в Раздел III.2.1., т. 12 от 

обявлението и Раздел II, буква Б, т. 13. от Приложение № 1 от Документацията за участие.  

Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи посоченият по-горе липсващ 

документ в срок от 5 работни дни от датата на получаване на настоящия протокол. 

 

II. Оферта с вх. №  5560/01.10.2014г., подадена от „Кока – Кола ХБК България” АД: 

Комисията констатира, че пликът с офертата на „Кока – Кола ХБК България” АД 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 от Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата. 

Трима от членовете на комисията и представителя на „Булминвекс - ГБ” ЕООД 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 и 

представителя на „Булминвекс - ГБ” ЕООД 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, като след проверката, комисията 

установи следното: 

 

Представен е попълнен и подпечатан на последната страница проект на договор – приложение 

№ 5 от документацията, в който освен данни за участника, е посочени и информация за единични 

цени, срок на доставка и количества. 

 

За така представения документ, комисията счита, че офертата не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя, а именно на изискванията на раздел IV, буква А, т. 7 от 

Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата. 

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

участникът „Кока – Кола ХБК България” АД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, протоколът се изпраща до всички участници в процедурата 

и се публикува в Профила на купувача. 

 

 

 

     03.10.2014г.                                                                  Председател:           

      гр. София                                                                                              

                                                                                                                                /п/ 

                                                                              /Зорница Иванчева/ 

                  

                                                                                                                    Членове: 

            

                                                                                                                                /п/ 

                                                                                                /Веселин Вангелов/ 

              

                                                                                              /п/  

                            /Ива Георгиева/ 

   

                                                                                        /п/  

                      /Мартин Киров/ 

 

                                                                                                                   /п/ 

                                                                                             /Иван Павлов/ 


