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I. На 20.04.2017г. в административната сграда на Централно управление на Държавна 

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

РД-09-20/05.04.2017г., Комисията продължи своята работа в закрито заседание.  

В закрито заседание Комисията установи, че участникът „РЕМСИ-Е” ЕООД е 

представил в определения срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на 

Протокол № 1) липсващия документ, а именно - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 – 

Приложение № 7 от документацията за участие в обществената поръчка. 

        Комисията констатира, че същата е редовна и е в изискуемата форма, отговаря на 

изискванията на възложителя, с оглед на което участникът се допуска до по–нататъшно 

участие в обществената поръчка.  

 

   II.Комисията продължи работата си с разглеждане на техническите и ценовите 

предложения на допуснатите до този етап участници, като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 1513/27.03.2017г. от „РЕМСИ-Е” ЕООД  

        Техническото предложение е коректно попълнено и подписано от управителя на 

дружеството, като съдържащото се предложение е в пълно съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

Комисията разгледа и обсъди Ценовото предложение на участника и продължи своята работа 

с проверка на изчисленията за формиране на общата цена за изпълнение на поръчката на 

допуснатия участник, като грешки не бяха констатирани. 

 Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от участника „РЕМСИ-Е” 

ЕООД е в размер на 68 000 (шестдесет и осем хиляди) лева без включен ДДС. 

 

  2. Оферта с вх. № 1522/28.03.2017г. от „Клийнър” ООД 

         Техническото предложение е коректно попълнено и подписано от управителя на 

дружеството, като съдържащото се предложение е в пълно съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

Комисията разгледа и обсъди Ценовото предложение на участника и продължи своята работа 

с проверка на изчисленията за формиране на общата цена за изпълнение на поръчката на 

допуснатия участник, като грешки не бяха констатирани. 

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от участника „Клийнър” ООД 

е в размер на 61 300 (шестдесет и една хиляди и триста) лева без включен ДДС. 

 

3. Оферта с вх. № 1622/03.04.2017г. от „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД 

         Техническото предложение е коректно попълнено и подписано от управителя на 

дружеството, като съдържащото се предложение е в пълно съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

Комисията разгледа и обсъди Ценовото предложение на участника и продължи своята работа 

с проверка на изчисленията за формиране на общата цена за изпълнение на поръчката на 

допуснатия участник, като грешки не бяха констатирани. 

  Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от участника „СИРИУС СТАР 

БГ” ЕООД е в размер на 70 000(седемдесет хиляди) лева без включен ДДС. 

 

4. Оферта с вх. № 1640/03.04.2017г. от „ЕКОМАКС” ООД 

            Техническото предложение е коректно попълнено и подписано от управителя на 

дружеството, като съдържащото се предложение е в пълно съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

Комисията разгледа и обсъди Ценовото предложение на участника и продължи своята работа 

с проверка на изчисленията за формиране на общата цена за изпълнение на поръчката на 

допуснатия участник, като грешки не бяха констатирани. 
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Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от  участника „ЕКОМАКС” 

ООД е в размер на 48 900 (четиридесет и осем хиляди и деветстотин) лева без включен 

ДДС. 

 

             III. След детайлно разглеждане на Ценовите предложения, Комисията установи, че 

така представеното от „ЕКОМАКС” ООД, Ценово предложение за изпълнение на 

обществената поръчка, е с повече от 20 на сто (26,39% отклонение) по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници  

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията реши да 

предостави на участника „ЕКОМАКС” ООД, срок от 5 (пет) работни дни от получаването 

на настоящия протокол, за представяне на подробна писмена обосновка, за начина на  

образуване на предлаганата от него цена.  

Съобразно горното Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на 

срока, в който участникът „ЕКОМАКС” ООД следва да представи допълнително изискания 

документ. В случай че в указания срок, участникът не представи изисканата писмена 

обосновка, Комисията ще предложи същият за отстраняване от по-нататъшно участие в 

обществената поръчка. 

 

 

 

Дата: 20.04.2017г.                                                                                                  
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