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Днес 01.03.2019г., долуподписаният в качеството си на Директор 

на "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ "ТП НА 

"СИДП" ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол на 

комисията. 

УТВЪРДИЛ: /П/ чл.59 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-2019-8-2/15.3.2019 г. 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 Агротехнически услуги – оран, дискуване, 

жътва и други, открита с Решение №ЗОП-2019-8-1/15.02.2019г.    

 

В публично заседание свикано от председателя на комисията след изтичането на 

петте работни дни считано от 20.03.2019г., за представяне на ЕЕДОП с допълнена 

информация относно Част II, Раздел А, поле „Когато е приложимо, посочете съответната 

обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи 

оферта:“ където като участниците следва да посочат позициите за които участват, от 

участниците РЕФЛЕКС-83  ЕООД и ЗП Мирослава Росенова Ангелова, от 11,00ч на 

28.3.2019 г., комисията започна своята работа съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. инж. Тодор Димитров Тодоров, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел” 

Членове:  

2. Димитър Димитров Жеков  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

3.  адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, обслужващ юрист на стопанството 

 

I.Комисията реши да започне работата си по провеждането на процедурата при 

следният дневен ред: 

1. Констатиране на липса или наличие на допълнително представени документи от 

участниците РЕФЛЕКС-83 ЕООД и ЗП Мирослава Росенова Ангелова, съгласно 

констатациите отразени в Протокол №1 на комисията, изпратен на участниците на 

20.03.2019г. Вземане на решение за допускане/отстраняване на участници. 

2. Разглеждане на декларираните обстоятелства от ЕДОП на участниците по реда на 

подаване на офертите, и проверка за съответствие с изискванията за допустимост и с 

критериите за подбор. Вземане на решение за допускане/отстраняване на участници. 

3. Класиране на допуснатите участници. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Комисията оповести следното: 

Протокол №1 е публикуван в профила на купувача на 20.03.2019г. и е изпратен на 

участниците в процедурата на същата дата, видно от разпечатката на електронната поща на 

възложителя, т.е срокът от пет работни дни за представяне на допълнителни документи 

изтича на 27.03.2019г.  

 

Председателя на комисията представи получени в деловодството на възложителя плик  

от ЗП Мирослава Росенова Ангелова с вх.№ УС-02-628/25.03.2019г-11,30ч. и плик получен 

от  РЕФЛЕКС-83  ЕООД с вх.№ УС-02-625/22.03.2019г-11,10ч.. 

 

1.Комисията разопакова плика получен от ЗП Мирослава Росенова Ангелова и 

констатира, че същия съдържа компакт диск, поставен в книжен плик.  
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Комисията провери съдържанието на диска представен от ЗП Мирослава Росенова 

Ангеловаи констатира следното: 

Дискът съдържа файл с формат .pdf, който представлява ЕЕДОП на участника ЗП 

Мирослава Росенова Ангелова. 

ЕЕДОП съдържа допълнена информация относно Част II, Раздел А, поле „Когато е 

приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 

икономическият оператор желае да направи оферта:“ където участника е посочил, че 

участва за  Позиция №3 „Житница“ и Позиция №5 „Житница мех.прибиране“. ЕЕДОП 

е подписан с валиден електронен подпис на управителя на ЗП Мирослава Росенова Ангелова, 

с което комисията констатира, че участникът се е възползвал от възможността предвидена в 

ЗОП в законовия срок да представи документи, с които да отстрани констатираните от 

комисията в Протокол №1 нередовности. 

 

2.Комисията разопакова плика получен от РЕФЛЕКС-83  ЕООД и констатира, че 

същия съдържа преносима флаш памет.  

Комисията провери съдържанието на преносимата флаш памет представена от 

РЕФЛЕКС-83  ЕООД и констатира следното: 

Представен е файл с формат .pdf, който представлява ЕЕДОП на участника  

РЕФЛЕКС-83  ЕООД .  

ЕЕДОП съдържа допълнена информация относно Част II, Раздел А, поле „Когато е 

приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 

икономическият оператор желае да направи оферта:“ където участника е посочил, че 

участва за  Позиция №1 „Тервел“ и за Позиция №4 „Златия мех.прибиране“. ЕЕДОП е 

подписан с валиден електронен подпис на управителя на РЕФЛЕКС-83  ЕООД, с което 

комисията констатира, че участникът се е възползвал от възможността предвидена в ЗОП в 

законовия срок да представи документи, с които да отстрани констатираните от комисията в 

Протокол №1 нередовности. 

 

По точка 2. Разглеждане на декларираните обстоятелства от ЕДОП на участниците по 

реда на подаване на офертите, и проверка за съответствие с изискванията за допустимост и с 

критериите за подбор. Вземане на решение за допускане/отстраняване на участници. 

 

Във връзка с констатациите по т.1 от настоящия протокол относно представянето на 

допълнителна информация в ЕЕДОП на участниците, и констатацията в Протокол №1 на 

комисията относно офертите на участниците РЕФЛЕКС-83 ЕООД и ЗП Мирослава 

Росенова Ангелова, комисията единодушно взе решение и допуска РЕФЛЕКС-83 ЕООД и 

ЗП Мирослава Росенова Ангелова до следващия етап в процедурата, а именно проверка 

за допустимост и съответствие на участниците с критериите за подбор съгласно  

 

Комисията премина към разглеждане на декларираните обстоятелства от 

участниците и констатира следното: 

  

2.1. Участника РЕФЛЕКС-83  ЕООД с вх.№ на офертата УС-02-618/14.03.2019г.-

16,00ч. за Позиция №1 и 4 е декларирал липсата на основания за отстраняване и 

изпълнението на критериите за подбор, и комисията единодушно взе решение с което 

допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно класиране на офертите 

според получените оценки. 

 

2.2. Участника ЗП Мирослава Росенова Ангелова с вх.№ на офертата УС-02-

619/14.03.2019г-16,10ч. за Позиция №3 и 5 е декларирал липсата на основания за 

отстраняване и изпълнението на критериите за подбор, и комисията единодушно взе решение 

с което допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно класиране на 

офертите според получените оценки. 
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По точка 3. Класиране на допуснатите участници. 

Комисията извърши следното класиране на допуснатите участници: 

 

За Позиция №1 „Тервел“ с прогнозна стойност и максимален финансов ресурс до   

33102,00 лв. без ДДС: 

Участник Ценово 

предложение 

Оценка КЛАСИРАНЕ 

 

РЕФЛЕКС-83  ЕООД 33102,00 лв. без 

ДДС 

1 ПЪРВО МЯСТО 

 

За Позиция №3 „Житница“ с прогнозна стойност и максимален финансов ресурс 

до   8 815,20 лв. без ДДС: 

Участник Ценово 

предложение 

Оценка КЛАСИРАНЕ 

 

ЗП Мирослава Росенова 

Ангелова 

8815,20 лв. без 

ДДС 

1 ПЪРВО МЯСТО 

 

За Позиция №4 „Златия мех.прибиране“ с прогнозна стойност и максимален 

финансов ресурс до   2555,20 лв. без ДДС: 

Участник Ценово 

предложение 

Оценка КЛАСИРАНЕ 

 

РЕФЛЕКС-83  ЕООД 2555,20 лв. без 

ДДС 

1 ПЪРВО МЯСТО 

 

За Позиция №5 „Житница мех.прибиране“ с прогнозна стойност и максимален 

финансов ресурс до   2888,70 лв. без ДДС: 

Участник Ценово 

предложение 

Оценка КЛАСИРАНЕ 

 

ЗП Мирослава 

Росенова Ангелова 

2888,70 лв. без 

ДДС 

1 ПЪРВО МЯСТО 

 

 

С извършването на класирането на участниците, комисията окончателно 

приключи работата си и след като състави настоящия протокол, предаде същия заедно 

с цялата документация по поръчката ведно с постъпилите оферти на възложителя за 

утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  П/ чл.59 от ЗЗЛД          2. П/ чл.59 от ЗЗЛД          3. П/ чл.59 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 01.04.2019 г. 11,00 часа. 

  

Предал: П/ чл.59 от ЗЗЛД                                      Приел: П/ чл.59 от ЗЗЛД 

                                                                               /инж.Георги Димитров Ботев/ 
 


