
П Р О Т О К О Л   №  4  

 

Днес, 26.07.2016г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 14.00 ч. Kомисия, 

назначена със Заповед № РД-09-45/26.05.2016г. на Председателя на Агенцията в състав: 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Карабашева – главен 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”; 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  
 

1. Мария Турлакова – началник отдел „Индустриални и хранителни запаси“ към Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

2. Койна Харбова – главен юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване”, 

отдел „Правно-нормативно обслужване и европейска координация“ към дирекция 

„Административно-правно обслужване и европейска координация” – резервен член на мястото 

на Снежана Парушева – старши юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване”, отдел 

„Правно-нормативно обслужване и европейска координация“ към дирекция „Административно-

правно обслужване и европейска координация”; 

3. Калина Дойчинова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

резервен член на мястото на Григор Григоров – държавен експерт в отдел „Маркетинг, 

обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване” ; 

4. Кристина Харискова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

 

се събра, за да разгледа получените допълнителни документи от участника „Мира Фууд” 

ЕООД (изискани от Комисията съответно с писмо с изх. № 2810/13.07.2016г. и документите, 

съдържащи се в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертите за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и 

обновяване на сухи супи“, открита с Решение № 1096/14.04.2016г. на Председателя на ДА 

ДРВВЗ.  

 

 

I. Оферта с вх. № 2810/20.05.2016г. от „Мира Фууд“ ЕООД: 

Във връзка с представената от Комисията възможност за установяване липсата на 

задължения, които се явяват основание за отстраняване по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с 

писмо с вх. № 2810/20.07.2016г. дружеството е представило удостоверение с изх. № 

160201600214904/14.07.2016г. от ТД на НАП гр. Пловдив, в уверение на това, че същото няма 

задължения. 

 

Предвид горното, Комисията премина към разглеждане на документите, съдържащи се в 

плик № 2 от офертата на участника за всяка от двете обособени позиции и установи, че същите 

са представени съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП, отм.), 

раздел ІІ, буква Б, т. 8 и раздел ІV, буква Б, т. 4.2. от Приложение № 1 на утвърдената 

документация за участие, отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и са в 

изискуемата от него форма.  



 

Комисията единодушно реши: Допуска „Мира Фууд“ ЕООД до по - нататъшно участие в 

процедурата.  

 

 

 

II. Оферта с вх. № 2809/20.05.2016г. от „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД: 

Комисията премина към разглеждане на документите, съдържащи се в плик № 2 от 

офертата на участника за всяка от двете обособени позиции и установи, че същите са 

представени съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП (отм.), раздел ІІ, буква Б, т. 8 и раздел ІV, буква 

Б, т. 4.2. от Приложение № 1 на утвърдената документация за участие, отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия и са в изискуемата от него форма.  

 

Комисията единодушно реши: Допуска „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД до по - 

нататъшно участие в процедурата.  

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията реши да отвори плик № 3 с надпис „Предлагана 

цена” на допуснатите участници („Мира Фууд“ ЕООД и „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД) на 

следващото си заседание, което ще се проведе на 29.07.2016 г., в административната сграда на 

ДА ДРВВЗ, ет. 1, стая № 102, от 11:00 ч. 

Съгласно изискването на чл.69а, ал. 3, изр. 1 от ЗОП (отм.), Комисията ще обяви  датата, 

часа и мястото на отваряне на ценовата оферта, на което право да присъстват имат участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 

която се извършва отварянето, чрез публикуване на съобщение в електронната преписка на 

процедурата в Профила на купувача на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, на адрес:  

www.statereserve.bg. 

 

26.07.2016 год.                                                                                       Председател: 

гр. София                                                                                             

                  /П/ 

                                             / Мария Карабашева / 

                  

               Членове: 

  

                                /П/ 

                                                                                                    / Мария Турлакова / 

             

 

                                                                                     /П/ 
                                             / Койна Харбова/ 

 

   

                                                             /П/ 
                         / Калина Дойчинова / 

 

                  

                 /П/ 
                 / Кристина Харискова / 


