
 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  2 

  

Днес, 18.08.2015г. в гр. София, в заседателната зала на 1 етаж в административната 

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

адрес: ул. „Московска” № 3, в 11.00 ч. Комисия, назначена със Заповед № РД-09-

49/11.08.2015г. на Председателя на Aгенцията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Йончев – главен експерт в отдел „Управление на собствеността” към 

дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”, 

    

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Велизар Илиев – началник отдел „АКРЗ” към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. 

Плевен; 

 

2. Николай Драгиев – главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

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

 

3. Милена Злидолска – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” към 

дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация”; 

 

4. Кристина Харискова – 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 допуснатите участници 

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

колесни трактори и мини челни колесни товарачи, окомплектовани с необходимите за 

функционирането им инвентар и оборудване,  за нуждите на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси”, да разгледа, оцени и класира постъпилите 

оферти за участие в процедурата, съобразно предварително определения критерий - ,,най-

ниска цена”. 

  

На заседанието присъстваха г-н Асен Костадинов Петров – представител на участника 

,,Екосол България” АД и г-н Стойо Стоянов Чакъров – представител на участника 

,,Евромаркет Кънстракшън” АД, с приложени пълномощни.  

  

След като се установи, че комисията е в пълен състав, същата пристъпи към отварянето 

на плик № 3, с надпис „Предлагана цена”, на участниците в процедурата. Председателят 

обяви ценовите предложения на всички участници, след което трима от членовете на 

комисията и представителите на участниците ги подписаха (г-н Асен Костадинов Петров 

подписа ценовoто предложение на ,,Евромаркет Кънстракшън” АД, а г-н Стойо 

Стоянов Чакъров на ,,Екосол България” АД). 

 

С това приключи публичната част от заседанието, като Комисията продължи своята 

работа на закрито заседание и констатира следното: 

 

I. Оферта на ,,Екосол България” АД: 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 572270 (петстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лева без 

включен ДДС. Ценовото предложение на участника отговаря на всички изисквания на 

Възложителя, поради което офертата се допуска до класиране. 

 



 

      II. Оферта на ,,Евромаркет Кънстракшън” АД: 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 571400 (петстотин седемдесет и една хиляди четиристотин) лева без включен 

ДДС. Ценовото предложение на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя, 

поради което офертата се допуска до класиране. 

 

Във връзка с горното и изложеното в Протокол № 1 от 12.08.2015г., и след като 

установи, че няма основания за прилагане разпоредбите на чл. 70 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), Комисията единодушно класира офертите на участниците в 

процедурата, съобразно критерия ,,най-ниска цена”, в следния ред: 
 

1. На първо място офертата на ,,Евромаркет Кънстракшън” АД с предложена от 

участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 571400 

(петстотин седемдесет и една хиляди четиристотин) лева без включен ДДС. 

 

2. На второ място офертата на ,,Екосол България” АД с предложена от участника 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 572270 (петстотин 

седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лева без включен ДДС. 

 

 

18.08.2015 г.                                                                    Председател:     (П) 

гр. София                                   / Георги Йончев /           

 

                        Членове: 

                 1.             (П)  

                                                                                                   / Велизар Илиев / 

 

 

                 2.             (П) 

                 / Николай Драгиев / 

 

 

                 3.             (П) 

                 / Милена Злидолска / 

 

         

                 4.             (П) 

                                                   / Кристина Харискова / 

 

 


