
П Р О Т О К О Л   №   2  

 

 

Днес, 07.10.2014г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 3, стая 301, в 15:00 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 разгледа представените допълнителни документи за участие 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. 

 

С писмо с наш изх. № 5394/06.10.2014г. и приложен към него Протокол № 1 от 

03.10.2014г., на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от 

участника „Булминвекс – ГБ” ЕООД е изискано да представи 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. 

 

В указания срок, изисканият документ е представен с писмо с вх. № 5394/07.10.2014г., 

неразделна част от настоящия протокол, с което е изпълнено изискването на чл. 68, ал. 9 от 

ЗОП. 

 

Комисията установи, че участникът „Булминвекс - ГБ” ЕООД е представил всички 

документи, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП и раздел IV, буква Б, т. 4.1. от Приложение 

№ 1 на утвърдената документация за участие в процедурата, същите са в изискуемата форма и 

съответстват на изискванията за подбор на възложителя. 

 

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 тази връзка комисията единодушно реши: Допуска „Булминвекс – ГБ” ЕООД до по-

нататъшно участие в откритата процедура. 



Определя дата за отваряне на ценовата оферта – 10.10.2014г. в 11.00 ч. в заседателната 

зала на 1 етаж в административната сграда на ДА ДРВВЗ, за което на основание чл. 69а, ал. 3 от 

ЗОП, в Профила на купувача ще бъде публикувано съобщение. 

 

07.10.2014г.                                                           Председател:           

 гр. София                                                                                              

                                                                                                                            /п/ 

                                                                      /Зорница Иванчева/ 

                  

                                                                                                             Членове: 

            

                                                                                                                            /п/ 

                                                                                     /Веселин Вангелов/ 

              

                                                                                                                            /п/   

                           /Ива Георгиева/ 

   

                                                                                              /п/            

                     /Мартин Киров/ 

 

                                                                                                               /п/ 

                                                                                      /Иван Павлов/ 

 

      

 


