
  
 УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ”ДР” - Варна: 

      __________________ 

           / Огнян Иванов / 

 

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

      Днес, 10.08.2015г., в изпълнение на чл.101г от ЗОП и на основание Заповед 

№ РД-10-189/23.07.2015г. на Директора на ТД  "Държавен резерв", гр. Варна, комисия в 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Николов Димитров – началник  отдел ФДАПО в ТД ДР Варна 

и членове:          1. Николай Сотиров Николов– главен експерт в ТД ДР Варна 

     2. Екатерина Стойчева Иванова–старши юрисконсулт в ТД ДР Варна 

 

се събра за разглеждане и оценяване на оферти, постъпили след публикуване на 

публична покана за „Извършване на транспортни услуги по превоз на лекарствени 

средства за нуждите на Териториална дирекция „Държавен резерв” – Варна  за 

срок от 1 /една/година" 

 І .Комисията констатира, че  е получена една оферта  с вх.№ 1747/07.08.2015г. 

от "Транслоджистикс София " АД, гр.София, която съдържа следните документи : 

-    техническо предложение за участие в обществена поръчка чрез публична покана  

/приложение №1/; 

- представяне на участника / приложение №2 /; 

- декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /приложение №3/; 

- заверено извлечение от Търговски регистър; 

- ценово предложение  в размер на 2.30лв. / км. без ДДС за участие в обществена 

поръчка; 

- декларация за съгласие с проектодоговора /приложение №4/; 

- декларация за наличното техническо оборудване /приложение №6/ ; 

- проектодоговор /приложение №9/; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5  от ЗОП /приложение №8/; 

- заявление /приложение № 13/.; 

- лиценз №2286 за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка 

или срещу възнаграждение, валиден до 15.01.2019 г.; 

 

 

     II. На основание чл. 101д от ЗОП, комисията, след като установи, че постъпилата 

оферта отговаря на условията на Възложителя, описани в публичната покана я допуска 

до разглеждане, приема я и предлага да бъде сключен договор с "Транслоджистикс 

София " АД, гр.София. 

     

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 

             /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /Н. Николов / 

                                               ______________ 
                                               /Е. Иванова /                        


