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Днес 04.10.2018г., долуподписания/та в качеството си на Директор 

на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП 

ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол, и приложения към 

него протокол от предходното заседание на комисията. 

УТВЪРДИЛ: /П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

/инж.Георги Димитров Ботев / 

 

П Р О Т О К О Л 
№.2 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2018-16-2/28.09.2018г.изм. със Заповед № ЗОП-2018-16-2-

1/04.10.2018г. на Директора на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП 

ДП, натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за участие в процедура 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за 

"Доставка на хранителни продукти и напитки за дейностите по организирания ловен 

туризъм", открита с Решение №ЗОП-2018-16-1/05.09.2018г.   

В публично заседание от 14.00ч на 04.10.2018 г., комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. Нина Стоянова, зам.гл.счетоводител в "ДЛС-Тервел"ТП на СИДП ДП 

Членове:  

2. адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул. "М.Кусевич"4 

3.  Станка Върбанова, оператор въвеждане на данни при ТП „ДЛС Тервел” 

 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, тя започна работата си с 

подписване на  декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по 

чл.103, ал.2 от ЗОП от всеки от новоназначените членове на комисията. 

 

Заседанието е свикано от Председателя на комисията, във връзка с това че са получени 

допълнително представени документи по процедурата от участника ТРИАДА  ООД. 

Комисията констатира, че в деловодството на възложителя са депозирани 

допълнителни документи от участника ТРИАДА  ООД заведени с вх.№ УС-02-

559/02.10.2018г. -10,00часа. 

Комисията констатира, че има придружително писмо от участника ТРИАДА  ООД и 

приложен към него оптичен носител /компакт диск/, на които се сочи че се намира нов 

валидно подписан от управителя на участника ЕЕДОП. 

Комисията констатира следното относно представени нов ЕЕДОП: 

 
 
 

 
                                              Участник 

Наименование на документа 

ТРИАДА  ООД 

стр. от до 

констатации на комисията 

 
ЕЕДОП (по образец) 

 
 

Получен: 

На цифров носител, приложен към офертата в дадения от комисията срок. 

 

Констатации: 

Част II - няма липсваща информация  
Част III  - няма липсваща информация  

Част IV - няма липсваща информация  

Част VI- ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис на управителя на участника 

Във връзка с горното комисията констатира, че участника отговаря на критериите на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Комисията премина към класиране във връзка с поставената оценка на участника в 

предходното заседание, както следва: 

 
 ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 
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          Участник /предложение 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 7759,10 лв. без ДДС 

 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

  

С извършването на класирането на участниците, комисията окончателно 

приключи работата си и настоящия протокол заедно с цялата документация по 

поръчката ведно с постъпилите оферти се предаде на възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  /П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД      2 /П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД   3./П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

Долуподписания инж.Георги Димитров Ботев, представляващ ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП в качеството си на Директор, приех от 

председателя на комисията представените ми протокол/и отразяващи дейността на комисията 

и цялата документация събрана в хода на процедурата, на 04.10.2018 г. 16,00 часа. 

  

Предал:/П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

Приел: /П/залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД   

/инж.Георги Димитров Ботев/ 

 

 

 

 
 


