
1 

 

П Р О Т О К О Л   №  3 

 

  

Днес, 10.10.2014г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, заседателна зала, 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 плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, на единствения допуснат 

участник 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. 

 

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

участника „Булминвекс – ГБ” ЕООД с приложено пълномощно. 

 

Комисията премина към отваряне на плика с надпис „Предлагана цена”, като констатира, 

че участникът „Булминвекс – ГБ” ЕООД предлага следното:   

  

Натурална минерална вода в бутилки и бидони, чиято стойност е разпределена в 

съотношение 70% (седемдесет процента) за бутилки от 1,5 литра и 30% (тридесет процента) за 

бидони от 10 литра, както следва: 

                                                          

№ 
наименование 

брой 

бутилки/бидони 

единична 

цена в лева 

без ДДС 

обща цена в 

лева без ДДС 

общо количество 

вода в литри 

1. Бидони от 10 

литра 
31 250 1,60 лв. 50 000 лв. 312 500 л 

2. Бутилки от 1,5 

литра 
307 015 0,38 лв. 116 666 лв. 460 522, 5 л 

    
Общо литри: 773 022, 5 л 
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Общата сума, за която гореописания брой бутилки и бидони вода ще бъде доставена и 

обновявана, съгласно заложените условия от Възложителя, е в размер на 166 666 лв без ДДС. 

 

Във връзка с изложеното и след като установи, че няма основания за прилагане 

разпоредбите на чл. 70 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 71, ал.1 от 

ЗОП, членовете на комисията оцениха предложението по предварително заложения  критерий – 

„най-ниска цена”. След извършеното оценяване комисията класира офертата на участника, 

както следва: 

 

На първо място офертата на „Булминвекс – ГБ” ЕООД, с посоченото по-горе ценово 

предложение. 

 

 

  

 

     10.10.2014г.                                                                  Председател:           

      гр. София                                                                                              

                                                                                                                                /п/ 

                                                                              /Зорница Иванчева/ 

                  

                                                                                                                    Членове: 

            

                                                                                                                                /п/ 

                                                                                                /Веселин Вангелов/ 

              

                                                                                                  /п/  

                            /Ива Георгиева/ 

   

                                                                                                       /п/  

                      /Мартин Киров/ 

 

                                                                                                                  /п/ 

                                                                                             /Иван Павлов/ 

 


