
П Р О Т О К О Л   №  4 

 

  

Днес, 28.01.2016г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11.00 ч. Kомисия, 

назначена със Заповед № РД-09-75/30.11.2015г. и Заповед № РД-09-5/29.01.2016г. на 

Председателя на Агенцията, в състав: 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Карабашева – старши експерт в отдел „Индустриални и 

хранителни запаси” към 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” – резервен член 

на мястото на Яница Юрукова – младши експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” 

към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” ; 

2. Мариола Виткина – държавен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансови дейности и управление на собствеността“; 

3. Снежана Парушева – старши 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 – „Предлагана цена”, на допуснатите участници – „Фууд 

Деливъри Експрес“ ЕООД (с предишно наименование „Ес енд Ди Корпoрейшън“ ЕООД) и 

„Ависпал“ ООД, в „открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка и обновяване на зеленчукови консери” по обособени позиции, открита с Решение № 

4781/02.11.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

 

На заседанието нe присъстваха външни лица. 

 

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

плик № 3 - „Предлагана цена“, на допуснатите участници, за всяка от двете обособени позиции, 

като констатира следното: 

 

I. Оферта на „Фууд Деливъри Експрес” ЕООД: 

 

1. По обособена позиция № 1 – „Консерви зрял фасул“, участникът предлага обща цена за 

доставката и обновяването на всички консерви, в размер на 112 000 лв. (сто и дванадесет хиляди 

лева) без ДДС. 

2. По обособена позиция № 2 – „Консерви леща“, участникът предлага обща цена за 

доставката и обновяването на всички консерви, в размер на 48 000 лв. (четиридесет и осем 

хиляди лева) без ДДС. 

 

II. Оферта на „Ависпал“ ООД: 

 

1. По обособена позиция № 1 – „Консерви зрял фасул“, участникът предлага обща цена за 

доставката и обновяването на всички консерви, в размер на 112 000 лв. (сто и дванадесет хиляди 

лева) без ДДС. 



2. По обособена позиция № 2 – „Консерви леща“, участникът предлага обща цена за 

доставката и обновяването на всички консерви, в размер на 48 000 лв. (четиридесет и осем 

хиляди лева) без ДДС. 

 

Във връзка с горното и изложеното в Протокол № 1 от 30.11.2015г., Протокол № 2 от 

12.01.2016г. и Протокол № 3 от 25.01.2016г., Комисията единодушно класира на първо място 

за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, съгласно критерия „най-ниска цена“, 

офертата на „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД и офертата на „Ависпал“ ООД.  

 

Съгласно чл. 71, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Комисията следва да 

проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 

оферти, ако поръчката се възлага по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две 

или повече оферти. В тази връзка, Комисията единодушно реши, определянето на 

изпълнител чрез публичен жребий за всяка от обособените позиции да се проведе по 

следния начин: 

 

За всяка от двете позиции, Комисията ще подготви еднакви, непрозрачни пликове, както и 

листове с изписани наименованията на участниците.  

В присъствието на явилите се на заседанието лица, Комисията ще извади за Обособена 

позиция № 1 два броя от подготвените еднакви пликове, ще сгъне на четири листовете с имената 

на участниците, ще ги разбърка и ще постави във всеки плик по един сгънат лист. Комисията ще 

затвори пликовете и ще ги разбърка. Всеки от присъстващите представители на участниците ще 

има възможност да се увери, че пликовете са непрозрачни и еднакви, както и да ги разбърка.  

С цел удостоверяване, че гореописаният ред е спазен, преди теглене на жребия, 

представителите на участниците подписват всеки от пликовете. 

Комисията ще изтегли един от пликовете, ще го отвори и ще оповести избрания 

изпълнител по Обособена позиция № 1. Ще бъде отворен и вторият плик и ще се покаже пред 

представителите, че в него фигурира името на другия участник.  

Гореописаните действия ще бъдат повторени и за Обособена позиция № 2. 

 

Комисията реши да изготви и публикува на профила на купувача на интернет страницата 

на ДА ДРВВЗ съобщение за провеждането на жребия, както и да изпрати писма до участниците 

„Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД и „Ависпал“ ООД. 

 

28.01.2016 год.                                                                                 

гр. София                                                                                  Председател:            /П/ 

/Мария Карабашева/ 

                                                                                                      

                                                                                                     Членове:                  /П/ 
/Мариола Виткина/ 

 

                                                                                                                      /П/ 
/Снежана Парушева/ 

                                                                                                                     

                                                                                                                      /П/ 

/Веселин Вангелов/ 

 

                                                                                                                      /П/ 
/Кристина Харискова/ 

 

 

 

 


