
 

                                                                                                                

П Р О Т О К О Л  № 4 

 

 

I. На 21.10.2016г. в гр. София, на открито заседание, в административната сграда на 

Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 

(ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-

74/19.09.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Вангелов – държавен експерт в отдел „Индустриални и 

хранителни запаси“  към  Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни  и 

задължителни запаси“, 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 1. Адриана Антова – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

 2. Ива Георгиева – главен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси“  към  

Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси“; 

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

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

            4. Цветелина Стефанова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки 

и продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”; 

 

се събра, за да продължи своята работа с отваряне  и оповестяване  на ценовите 

предложения на допуснатите участници в процедурата „публично състезание“ за възлагане 

обществена поръчка, с предмет: „Доставка и обновяване на зрял фасул” . 

 На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали оферти, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 II.  След като се установи, че Комисията е в пълен състав, същата  пристъпи към 

отваряне на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници. 

 

1. „КИЛТЕКС“ ЕООД, предлага:  

          1.1. Единична цена за доставката и обновяване на 1 (един) тон зрял фасул: 2833.50 

(две хиляди осемстотин тридесет и три лева и петдесет стотинки) лева без ДДС. 

1.2. Обща цена за доставката и обновяването на цялото количество от 60 (шестдесет) 

тона (± 0,1 %) бонифицирано тегло зрял фасул, съобразно единичната цена по т. 1: 170 

010.00 (Сто и седемдесет хиляди десет лева и нула стотинки) без ДДС. 
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2. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД предлага:  

        2.1. Единична цена за доставката и обновяване на 1 (един) тон зрял фасул: 3164.74 

(три хиляди сто шестдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки) лева без ДДС. 

          2.2. Обща цена за доставката и обновяването на цялото количество от 60 (шестдесет) 

тона (± 0,1 %) бонифицирано тегло зрял фасул, съобразно единичната цена по т. 1: 189 

884.40 (сто осемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и четиридесет 

стотинки) лева без ДДС. 

          3. „ТОДИКОНС“ ЕООД предлага:  

          3.1. Единична цена за доставката и обновяване на 1 (един) тон зрял фасул: 3 100 (три 

хиляди и сто) лева без ДДС. 

         3.2. Обща цена за доставката и обновяването на цялото количество от 60 (шестдесет) 

тона (± 0,1 %) бонифицирано тегло зрял фасул, съобразно единичната цена по т. 1: 186 000 

(сто осемдесет и шест хиляди) лева без ДДС. 

          4. „ОБЕРОН-Х“ ООД предлага:  

          4.1. Единична цена за доставката и обновяване на 1 (един) тон зрял фасул: 3 180 (три 

хиляди сто и осемдесет) лева без ДДС. 

          4.2. Обща цена за доставката и обновяването на цялото количество от 60 (шестдесет) 

тона (± 0,1 %) бонифицирано тегло зрял фасул, съобразно единичната цена по т. 1: 190 800 

(стои деветдесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. 

  

          С горното публичната част на заседанието на комисията приключи. 

 

    III. На 24.10. 2016г. на закрито заседание, комисията продължи своята работа с 

детайлно разглеждане и проверка на ценовите предложения на допуснатите участници, и 

констатира:  

1. За участника „КИЛТЕКС“ ЕООД – представеното ценово предложение е в 

съответствие с изискванията на възложителя и грешки не бяха констатирани. 

2. За участника  „СТЕЛИТ 1“ ЕООД – представеното ценово предложение е в 

съответствие с изискванията на възложителя и грешки не бяха констатирани. 

3. За участника  „ТОДИКОНС“ ЕООД – представеното ценово предложение е в 

съответствие с изискванията на възложителя и грешки не бяха констатирани. 

4. За участника „ОБЕРОН-Х“ ООД – представеното ценово предложение е в 

съответствие с изискванията на възложителя и грешки не бяха констатирани. 

   

    IV.  Комисията продължи своята работа като установи, че няма предложение на 

участниците, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, след което извърши класиране, в съответствие с 

обявения критерии за възлагане „най-ниска цена“   за доставка и обновяване на 1 (един) тон 

зрял фасул, както следва:  
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Първо място  - „КИЛТЕКС“ ЕООД, с единична цена за доставката и обновяване на 1 

(един) тон зрял фасул - 2833.50 лева без ДДС; 

Второ място - „ТОДИКОНС“ ЕООД, с единична цена за доставката и обновяване на 1 

(един) тон зрял фасул - 3 100 лева без ДДС; 

Трето място  - „СТЕЛИТ 1“ ЕООД, с единична цена за доставката и обновяване на 1 

(един) тон зрял фасул -  3164.74 лева без ДДС; 

Четвърто място - „ОБЕРОН-Х“ ООД, с единична цена за доставката и обновяване на 1 

(един) тон зрял фасул - 3 180 лева без ДДС. 

 

Комисията след разглеждане, оценка и класиране на офертите реши: 

Предлага на възложителя  - Председателя  на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

обновяване на зрял фасул”, открита с Решение № 3735/18.08.2016г. да определи за 

изпълнител на обществената поръчка, възлагана чрез публично състезание класирания на 

първо място участник - „КИЛТЕКС“ ЕООД, с ЕИК 203022445, със седалище  и адрес на 

управление : гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „ Свищовска4 91, представлявано от Деян Добрев 

Ганев, в качеството му на едноличен собственик на капитала. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и Заповед № РД-

09-74/19.09.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

 

 

  

 

                                                                                                   Председател:         

                                                                                                                      …………П……….                          

                                                                         /Веселин Вангелов / 

       

            

 

 

                                                                                                          

                                                                    Членове: 

 

………П………… 

/ Адриана Антова / 

 

………П………. 

/ Ива Георгиева / 

 

                                                …………П…………..  

/ Кристина Харискова / 

 

…………П…………. 

/Цветелина Стефанова/ 

 


