
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  3 

 

  

Днес, 08.06.2015г. в гр. София, в стая № 102 на 1 етаж в административната сграда 

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА „ДРВВЗ”), адрес: 

ул. „Московска” № 3, в 14.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-34/21.05.2015г.  

на Председателя на агенцията в състав: 

 

Председател:  

 

Мария Турлакова – началник-отдел „Индустриални и хранителни запаси“ към 

Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“; 

 

Членове:  

 

Димитър Филев – държавен експерт отдел „Индустриални и хранителни запаси“ 

към Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“; 

Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансови дейности и управление на собствеността“; 

Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

осигуряване”; 

Боряна Нинова – директор на дирекция „Лабораторни дейности“ и ръководител на 

Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи – гр. 

София – външен експерт. 

 

се събра, за да отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, на участниците в 

открита процедура” за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Доставка на 

оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури“, открита с Решение 

№ 2306/22.04.2015г. на Председателя на Агенцията. 

 

На заседанието присъстваха г-н Владимир Атанасов Атанасов – представител на 

участника „АСТЕЛ” ЕООД, с приложено пълномощно и г-н Цветан Цонев Йорданов – 

управител на участника „Лабконсулт“ ЕООД. 

Участникът „АСТЕЛ” ЕООД с оферта с вх. № 2863/18.05.2015г., е отстранен на 

основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради което на основание чл. 69а, ал.1 от ЗОП, пликът 

с цената предлагана от участника, не следва да бъде отворен. 

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

допуснатия участник „Лабконсулт“ ЕООД, като представителите на участниците разписаха 

ценовото предложение, и Комисията оповести предлаганата цена. 

С това приключи публичната част от заседанието и Комисията продължи своята 

работа на закрито заседание, като констатира следното: 

 

Участникът „Лабконсулт“ ЕООД в Ценовото си предложение е посочил, че ще 

достави оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури за сумата от 

117 954,00 лева (сто и седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и четири) лева без 

ДДС, която не надвишава прогнозната стойност посочена от Възложителя в 

документацията за участие в процедурата. 

 



 

 

 

С оглед горното и изложеното в Протокол № 1 от 21.05.2015г., Протокол № 2 от 

29.05.2015г., участникът „Лабконсулт” ЕООД е изпълнил всички изисквания на 

Възложителя посочени в документацията за участие в процедурата, поради което 

Комисията последната единодушно реши: 

 

Класира на първо място офертата на участника „Лабконсулт” ЕООД. 

 

 

 

 

 

  

08.06.2015 год.                                                     Председател: …………..п…………… 

гр. София          / Мария Турлакова /           

 

 

               Членове: 

   

         ……..п……… 

                                                                                              / Димитър Филев / 

 

 

         …..п………… 

                / Таня Русева / 

 

 

         …..…п……… 

             / Боряна Нинова / 

 

         

         ……п………… 

                                                / Мартин Киров / 


