
                                                                                                                            Утвърждавам: 

  

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…….…/П/……………… 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

                                                                 ДОКЛАД 
по чл. 103, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП 

от комисия, назначена със Заповед № РД-09-58/04.07.2017г.  

 

ОТНОСНО: разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка и обновяване на натурална 

минерална вода” 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ, 

 

 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: ,,Доставка и обновяване на 

натурална минерална вода” е открита с Решение № 1743/22.05.2017г. 

Действията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в процедурата се 

извършиха от комисия, назначена с Заповед № РД-09-58/04.07.2017г. в следния състав:  

Председател: Веселин Вангелов – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни 

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

            и 

            Членове: 

1. Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция „Финансово - 

стопански дейности и управление на собствеността“; 

2. Калина Дойчинова – и.д. началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

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

            3. Милена Злидолска- началник сектор ,,Правно-нормативно обслужване“, отдел ,,Правно-

нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция ,,Административно-правно 

обслужване и европейска координация“ ; 

4. Димитър Филев - държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към 

Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” – резервен член 

съгласно горецитираната заповед, който замести редовния член Яница Юрукова – старши експерт в 

отдел  ИХЗ, отсъстващ по обективни причини.  

В деня на отваряне на офертите – 04.07.2017г. от 11:00 часа, със списък от същата дата, 

комисията получи от деловодството на ДА ДРВВЗ подадената в определения срок (17,30 ч. на 

30.06.2017г.) една оферта за участие с вх. № 3002/30.06.2017г. от „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД,  

подадена в 12:32 ч. 

 По време на публичното заседание комисията извърши действията по чл. 54, ал. 3-5 от 

ППЗОП. В закрито заседание комисията извърши проверка на представените от участника документи 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

        Комисията установи, че участника „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, поради което  допуска 

„БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 На следващ етап от работата си комисията разгледа техническото предложение на 

допуснатия участник до по-нататъшно участие в процедурата „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД и 

констатира, че същото е изготвено съгласно приложения в документацията образец и отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, поради което допуска „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ 

ЕООД до отваряне на ценовата му оферта . 

                На 11.07.2017г. в публично заседание комисията в променен състав продължи своята работа         

с участието на редовния член Яница Юрукова, отсъстваща по обективни причини от първите 

заседания на комисията, както и следните резервни членове, определени със Заповед № РД-09-

58/04.07.2017г.: Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, която замести редовния член Таня 
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 Русева, и Маргарита Янчовичина – старши юрисконсулт в сектор ,,Правно-нормативно обслужване“, 

отдел ,,Правно-нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция ,,Административно-

правно обслужване и европейска координация“, която замести редовния член Милена Злидолска. 

         Горепосочените членове на комисията – един редовен и двама резервни, в съответствие с 

изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП  подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 и ал. 13 

от ППЗОП.  

 Комисията продължи своята работа като отвори и оповести ценовото предложение на 

„БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД. Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 259 512,17 (двеста петдесет и девет хиляди петстотин и дванадесет лева и седемнадесет ст.) лева 

без включен ДДС. 

В закрито заседание и въз основа на обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, комисията класира допусната оферта на ,,БУЛМИНВЕКС- ГБ“ 

ЕООД на първо място.  

Действията на комисията от публичните и закрити заседания, резултатите от разглеждането и 

класирането на офертите се съдържат в протоколите, подписани от членовете на комисията, 

приложени към доклада. 

Комисията приключи своята работа с подписването на протокол № 2. С оглед направените 

констатации комисията предлага на възложителя: 

Да обяви с мотивирано решение участника „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД за изпълнител на 

обществената поръчка с предмет: ,,Доставка и обновяване на натурална минерална вода”, като със 

същият да бъде сключен договор за възлагането ѝ. 

На основание чл. 103, ал. 3 във връзка с член 106, ал. 1 от ЗОП представяме на Вашето 

внимание настоящия доклад за утвърждаване и за приемане работата на комисията, като прилагаме 

Протокол № 1/04.07.2017г., Протокол № 2/13.07.2017г. заедно с цялата документация, събрана в хода 

на процедурата. 

 

Председател:           
                                                                                                                                                                                                                          

………/П/………………  

                                                                              / Веселин Вангелов / 

                                                                                                                                  

  Членове: 

            

                                                                                                                     .............../П/....................... 

                                                                                                / Таня Русева/ 

              

                                                                                                     .........../П/...........................  

                            / Калина Дойчинова/ 

 

 

                                                                                                           ................/П/......................  

                      / Милена Злидолска/ 

 

                                                                                                        ............./П/...................... 

                                                                                             / Яница Юрукова/ 

 

 

                                                                                                     ............./П/.........................  

                            / Димитър Филев/ 

 

                                                                                                     ........../П/............................  

                            / Милада Георгиева/ 

 

 

                                                                                                     ............./П/.........................  

                            / Маргарита Янчовичина / 

 

 


