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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-2019-2-2/26.02.2019г. 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 семена за посев, открита с 

Решение №ЗОП-2019-2-1/04.02.2019г.    

В публично заседание свикано от председателя на комисията след изтичането на 

петте работни дни считано от 01.03.2019г., за представяне на ЕЕДОП от участника БИВЕНА  

ООД, от 13.00ч. на 13.03.2019г., комисията започна своята работа съгласно раздел VIII от 

ППЗОП, в състав: 

Председател: 

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

Членове:  

2. Вилия Руменова Цанкова, служител човешки ресурси при ТП"ДЛС Тервел" 

бакалавър по "Растителна защита" 

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

 

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 

участника БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733, съгласно констатациите отразени в Протокол 

№1 на комисията, изпратен на участниците на 01.03.2019г. 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 01.03.2019г. 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 11.03.2019г.  

Председателя на комисията представи получена в деловодството на възложителя 

куриерска пратка №5300081043275 по куриер на „Еконт“, с подател БИВЕНА  ООД с 

ЕИК 202899733, която е заведена с вх.№ УС-02-614/05.03.2019г-10,20ч. 

Комисията разопакова пратката (найлонов непрозрачен плик), като констатира, че 

същата съдържа компакт диск „Fiesta CD-R 700 MB 52x”, поставен в книжен плик.  

Пликът и компакт дискът са без надписи уточняващ какво е съдържанието на диска. 

Към пратката липсва придружително писмо, от което да е видно по какъв повод и във 

връзка с какво този компакт диск е изпратен до ТП ДЛС Тервел. 

Въпреки констатираната липса на информация относно съдържанието и основанието 

за изпращането на цитирания компакт диск до ТП ДЛС Тервел, и тъй като друга пратка не е 

получавана от БИВЕНА  ООД, комисията провери съдържанието на диска и констатира 

следното: 

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

БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733.  

ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис на управителя на БИВЕНА  ООД с 

ЕИК 202899733, с което комисията констатира, че участникът БИВЕНА  ООД с ЕИК 

202899733 се е възползвал от възможността предвидена в ЗОП да представи документи, с 
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които да отстрани констатираните от комисията в Протокол №1 нередовности, а именно 

липса на ЕЕДОП в представения първоначално компакт диск. 

Пратката от участника БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733 е получена и заведена в 

деловодството на възложителя с дата 05.03.2019г., т.е същата е подадена в законовия срок от 

пет работни дни, считано от 01.03.2019г. до 11.03.2019г.  

 

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 офертата на 

участника БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733, и констатацията в Протокол №1 на комисията 

относно офертата на участника НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479, комисията 

единодушно взе решение и допуска НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479 и БИВЕНА  

ООД с ЕИК 202899733 до следващия етап в процедурата, а именно проверка за 

допустимост и съответствие на участниците с критериите за подбор съгласно т.III.1.3) 

„Технически и професионални възможности“ от обявлението за обществената поръчка, в 

която възложителят е поставил един критерий за подбор, а именно  всеки участник да има 

опит при изпълнение на обществени поръчки за доставки, идентични или сходни с 

настоящата поръчка. Възложителя е посочил, че такъв опит ще е налице, ако участникът е 

изпълнил през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата, 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета настоящата поръчка. 

Под дейности сходни с предмета и обема на настоящата поръчка възложителя е 

уточнил, че следва да се разбира доставки на семена за посев на стойност не по-малка от 

стойността на настоящата поръчка. 

Посочено е, че съответствието с така посочения критерий за подбор, се удостоверява 

чрез попълване на част IV, буква "В: Технически и професионални способности", поле "За 

поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид" от ЕЕДОП. 

 

Комисията премина към разглеждане на декларираните обстоятелства от 

участниците в част IV, буква "В: Технически и професионални способности", поле "За 

поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид" от ЕЕДОП на 

участниците, по реда на подаване на офертите и констатира следното: 

  

2.1. Относно участника НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479, в Част IV: 

Критерии за подбор, в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния 

вид“ участника е декларирал следното: 

„Описание 

Доставка на семена за посев. 

Сума 

50610 BGN (Bulgarian Lev) 

Начална дата 

03-04-2018 

Крайна дата 

03-04-2018 

Получатели 

ДЛС "ВОДЕН-ИРИ ХИСАР" 

  

Във връзка с  гореизложеното комисията констатира, че участника НИТРОФЕРТ 

ЕООД с ЕИК 203644479 е декларирал липсата на основания за отстраняване и изпълнението 

на критериите за подбор, и единодушно взе решение с което допуска участника до 

следващия етап от процедурата, а именно класиране на офертите според получените оценки. 
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2.2. Относно участника БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733, комисията извърши 

проверка за липсваща информация в ЕЕДОП в част I, II и III, и след като констатира че няма 

липсваща информация, премина към разглеждане на Част IV: Критерии за подбор, в поле „За 

поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“, като констатира, че 

участникът е декларирал следното: 

„Описание 

семена царевица Р9494 семена слънчоглед P64LE25 

Сума 

45318 BGN (Bulgarian Lev) 

Начална дата 

- 

Крайна дата 

- 

Получатели 

Женя 95 ЕООД“ 

 

С оглед на така декларираните обстоятелства, Комисията констатира че участникът 

не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението 

на критериите за подбор, а именно не е посочил началната и крайната дата на 

извършената доставка. Липсата на тази информация прави невъзможна преценката дали 

декларираната доставка е извършена в посочения от възложителя срок, а именно през 

последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата. 

 

Във връзка с гореизложеното, и на основание чл.54, ал.1, т.5, б.“Б“ от ЗОП, а именно 

че участникът БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733 в Част IV: Критерии за подбор, в поле „За 

поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ на ЕЕДОП не е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението на критериите за 

подбор, комисията единодушно взе решение с което НЕ ДОПУСКА до следващия етап от 

процедурата участника БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733. 

 

По точка 3. Класиране на допуснатите участници. 

Комисията извърши следното класиране на допуснатите участници: 
 

          Участник /предложение 

 

НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 

203644479 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 31600,00 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

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.2 от ЗЗЛД.          2. П/чл.2 от ЗЗЛД         3. П/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 13.03.2019 г. 16,30 часа. 

  

Предал: П/чл.2 от ЗЗЛД                                     Приел: П/чл.2 от ЗЗЛД 

                                                                              /инж. Георги Димитров Ботев/ 


