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П Р О Т О К О Л  № 3 

 
от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-99/06.12.2016г. и Заповед № РД-09-

12/24.02.2017г. за удължаване срока на работата й, със задача да разгледа, оцени и класира 

получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

,,Доставка на едро и обновяване на зеленчукови и месни консерви и сухи супи”, открита с 

Решение № 5246/01.11.2016г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ). 

 

I. На 28.02.2017г. в 15:00 ч. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 

на ДА ДРВВЗ, ет. 1, заседателна зала, комисията продължи своята работа в публично заседание с 

отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в 

процедурата.  

 На мястото на редовния член Яница Юрукова – младши експерт в отдел „Индустриални и 

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

запаси” присъства резервен член от състава на комисията – Димитър Филев - държавен експерт в 

отдел „Индустриални и хранителни запаси” към Главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни и задължителни запаси”, който подписа декларация за обстоятелствата по чл. 51, ал. 

8 и ал. 13 от ППЗОП. 

 

На заседанието на комисията присъстваха  г-жа Ирина Браниславова – управител на участника 

„ПАНДА И.П.“ ЕООД и г-жа Елза Янева – изпълнителен директор на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап от 

процедурата участници, както следва: 

1. Участникът ,,ПАНДА И.П.“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 406 400 (четиристотин и шест хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС. 

Комисията установи, че представеното ценово предложение на участника е в рамките на 

финансовия ресурс и прогнозна стойност, които възложителят може да осигури. 

2. Участникът ,,ИЙТ УЕЛ“ ЕАД предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

373 950 (триста седемдесет и три хиляди и деветстотин и петдесет) лева без включен ДДС. 

Комисията установи, че представеното ценово предложение на участника е в рамките на 

финансовия ресурс и прогнозна стойност, които възложителят може да осигури. 

         С горното публичната част на заседанието на комисията приключи. 

 

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание с детайлно разглеждане и проверка 

на ценовите предложения на допуснатите участници, при която установи, че те съответстват на 

предварително обявените от възложителя условия и са изготвени в съответствие с неговите 

изисквания. 

Комисията единодушно реши, че участниците „ПАНДА И.П.“ ЕООД и „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД 

следва да бъдат допуснати до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

III. Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с 

обявения критерий за оценка на офертите по критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 

70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, както следва:  

На първо място допуснатата оферта на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД.  

 На второ място допуснатата оферта на „ПАНДА И.П.“ ЕООД. 

 

IV. След отваряне, разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от 

ППЗОП, комисията взе следното решение: 

Предлага на възложителя - Председателя на ДА ДРВВЗ във връзка с обществена поръчка с 

предмет: ,,Доставка на едро и обновяване на зеленчукови и месни консерви и сухи супи”, 

открита с Решение № 5246/01.11.2016г., да определи за изпълнител на обществената поръчка 

класирания на първо място участник - „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД. 

 С горното  комисията изпълни възложените ѝ задачи, определени със Заповед № РД- 09-
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99/01.12.2016г. и Заповед № РД-9-12/24.02.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, с оглед на което 

председателят на комисията закри заседанието ѝ. 

Настоящият протокол, както Протокол № 1/07.12.2016г. и Протокол № 2/08.02.2017г., заедно с 

цялата документация, събрана в хода на процедурата, се предаде на възложителя. 

 

          

 

        28.02.2017г. 

        гр. София                                                              Председател:           

                                                                                                    

                                                                                                                     ………………………  

                                                                              / Мария Карабашева / 

 

                  

                                                                                                                    Членове: 
            

                                                                                                                     ...................................... 

                                                                                                / Таня Русева / 

              

                                                                                                     ......................................  

                            / Цветелина Андонова / 

 

 

                                                                                                           ......................................  

                      / Кристина Харискова / 

 

                                                                                                        ....................................... 

                                                                                             / Димитър Филев / 

 

                                                                                                        ....................................... 

                                                                                             / Маринаантония Трандева / 

 

                                                                                                        ....................................... 

                                                                                             / Радостина Серафимова / 

 

 

 

 


