
УТВЪРЖДАВАМ:    П/П 

ДИМИТЪР ПОПОВ 

Директор на ТД “Държавен резерв” гр. София 

 

Дата: 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

  Днес 10.05.2017 г., в административната сграда на ТД „Държавен резерв” гр. София 

на адрес ул. „Алдомировска” №114 в 14:00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-09-

6/10.05.2017 г. на директора на ТД „Държавен резерв” гр. София, в състав: 

 

Председател: Цветан Николов Славчев – н-к отдел УСБКРЗ при ТД 

„Държавен резерв” гр. София и членове:  

1. Михаил Лазаров Базлянков – гл. юрисконсулт в отдел ФДПО;  

2. Станислав Стефанов Бъков – счетоводител в отдел ФДПО,  

се събра, за да разгледа постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД 

„Държавен резерв” гр. София”. 

В определения в обявата срок за подаване – 17.30 часа на 09.05.2017 г. в 

деловодството на ТД „Държавен резерв” гр. София е постъпила една ценова оферта: 

 

- „Транслоджистикс София” АД  гр. София с рег. № 722/25.04.2017 г. 

 

Поради това че е постъпила само една оферта и съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП срока 

за подаване на оферти е удължен – считано от 02.05 до 09.05.2017 г. включително. 

В удължения срок не са постъпили други оферти за участие в горепосочената 

процедура. 

Постъпилата оферта е получена е получена преди изтичането на крайния срок за 

подаване на оферти, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика са 

посочени всички изискуеми от възложителя реквизити. 

На отварянето на офертата не присъстваха представители от участника в 

процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и пристъпиха 

към отваряне на офертата. 

 

-„Транслоджистикс София” АД  гр. София рег. № 722/25.04.2017 г. 

 

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи и 

оповести ценово му предложение за извършване на транспортни услуги по превоз на 

товари, за нуждите на ТД „Държавен резерв” гр. София: 

- за превоз на лекарствени продукти – термо фургон с възможност за транспортиране 

под температурен режим. – 2.30 лв./км. без ДДС единична цена в лева на километър 



- за превоз на палетизирани индустриални стоки - 2.10 лв./ км без ДДС единична 

цена в лева на километър с включени всички други разходи, възникнали по повод 

изпълнение на поръчката. 

След като констатира, че всички необходими документи са в изискуемата форма и 

отговарят на изискванията на Възложителя, Комисията предлага, да се престъпи към 

сключване на договор с „Транслоджистикс София” АД гр. София за изпълнение на 

обществената поръчка с предмет: „Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, 

за нуждите на ТД „Държавен резерв” гр. София”. 

 

 

 

Комисия:                    П 

Председател: Цветан Славчев 

                                   н-к отдел УСБКРЗ 

 

 

Членове :                   П 

               1. Михаил Базлянков 

                              гл. юрисконсулт в отдел ФДПО 

 

                                               П 

                          2. Станислав Бъков 

                              счетоводител в отдел ФДПО 


