
ПРОТОКОЛ № 2 

от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-10-23/14.01.2016г. на Председателя на ДА 

ДРВВЗ, да получи, разгледа и оцени по критерий ,,икономически най-изгодна оферта“ 

получените оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а”, във връзка с 

чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Услуги за извършване на независим количествен и качествен 

стоков контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни 

ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна 

агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), външни съхранители по 

смисъла на ЗДРВВЗ и съхранители по смисъла на ЗЗНН”. 

 

I. На 02.02.2016г. Комисията изпрати на участниците в обществената поръчка Протокол № 

1 с констатациите, относно наличието и редовността на представените документи в подадените от 

тях оферти. 

Протоколът е изпратен с придружителни писма до двамата участници както следва: 

          „БУЛКАРГО” ООД - с изх. № 540/02.02.2016г. 

         „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД -  с изх. № 542/02.02.2016г. 

II. На 08.02.2016г. в административната сграда на Централно управление на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание Заповед РД-10-

23/14.01.2016г., Комисията продължи своята работа в закрито заседание. В работата на Комисията 

участва Павлина Палева в качеството ѝ на резервен член на мястото на Милена Тодинова, за което 

подписа декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.  

Комисията установи, че участникът „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД не е представил в 

определения от комисията срок (пет дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1) 

липсващия документ за отстраняване на несъответствията с изискванията на Възложителя, а 

именно – попълнена оферта по образец на Приложение № 3 от документацията към публичната 

покана с подпис и печат на представляващия юридическото лице. 

С оглед на горното Комисията реши, че участникът „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД следва да 

не бъде допуснат до по-нататъшно участие, тъй като не е представил изискуем документ, офертата 

е непълна и не отговаря на изискванията на Възложителя. 

ІІІ. Комисията предлага на Възложителя, съгласно чл. 59, ал. 1 от Вътрешните правила 

за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси по 

ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014г. на Председателя на ДА ДРВВЗ (ВП), да 

отстрани „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД,  тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и в Раздел II, б. ,,Б“, т.6 

от  УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА 

УЧАСТИЕ (Приложение № 1) към нея, като в указания срок от 5 дни не е представил липсващия 

документ, посочен в Протокол № 1. 

 IV. Комисията реши да допусне до етап разглеждане на Техническото предложение 

участника „БУЛКАРГО” ООД и установи, че оферентът се е задължил да изпълнява пълно и 

качествено всички изисквания на Възложителя, посочени в Публичната покана и в 

документацията за участие. 



 

 На следващ етап комисията разгледа Ценовото предложение от офертата на участника 

„БУЛКАРГО” ООД и констатира, че предложението е изготвено в съответствие с изискванията на 

Възложителя. Участникът е потвърдил, че предложената цена включва всички дейности във 

връзка с изпълнението на поръчката. 

V. Предвид факта, че само офертата на „БУЛКАРГО” ООД е допусната на етап оценка и 

класиране на участниците, Комисията не извърши оценяване на офертата и предлага на 

Възложителя на основание чл. 59, ал. 1 от ВП  повторно публикуване на публична покана 

със същия предмет като излага следните мотиви:  

При наличието само на една оферта, която отговаря на техническите спецификации, 

възложителят не разполага с възможност за сравнение и избор на изпълнител на обществената 

поръчка в конкурентна среда при условията на свободна и лоялна конкуренция с цел най-

ефективно разходване на обществени средства, какъвто  е и смисъла на чл. 1 от ЗОП. Съгласно 

тълкуването на диспозитивната норма на чл.101д, ал.1 от ЗОП законодателят е предоставил 

възможност за възложителя да преценява дали да се възползва от правото да възложи 

изпълнението на обществената поръчка чрез публична покана в случаите на една оферта, ако 

същата е в съответствие с техническите спецификации. Цитираната разпоредба позволява 

възложителят да действа при условията на оперативна самостоятелност и по своя преценка и 

по целесъобразност да взема решение дали да възложи или да не възложи изпълнението на 

обществена поръчка чрез публична покана, когато е изпълнена законовата предпоставка да е 

налице само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.  

С оглед на гореизложените мотиви и на основание  чл. 59, ал. 1 от ВП   Комисията, в 

качеството ѝ на помощен орган на Възложителя, предлага повторно публикуване на публична 

покана със същия предмет за целесъобразното възлагане на обществената поръчка за нуждите на 

ДА ДРВВЗ.  

Настоящият протокол се състави на 8.02.2016г. на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП. 

                 Председател:           
                                                                                          

                                                                                                            ………/П/………….                          

                                                                    /Калина Дойчинова / 

       

            

                                                                                                                 Членове: 

 

                    ……/П/……………. 

                                                                                                             /Веселин Вангелов/ 

            

   

                                                                                    ……/П/……………. 

                                 /Милада Георгиева/ 

                             

                                     

……/П/……………. 

           /Павлина Палева / 

                                                                     

                       

            …. /П/………………. 

                            /Цветелина Андонова/                                                                    

  


