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Днес 28.02.2020г., долуподписаният/ата 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 чл.59 от ЗЗЛД  / 

 

П Р О Т О К О Л 
№.1 

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

ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2020-4-2/28.02.2020г. 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-2020-4-1/06.02.2020г.   

В публично заседание от 11.00ч. на 28.02.2020, комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. Димитър чл.59 от ЗЗЛД  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

Членове:  

2. Генади чл.59 от ЗЗЛД -техник-механик  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

3.адв.Цветан чл.59 от ЗЗЛД, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул. 

"М.Кусевич"4 

 

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

приемането на получените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и подписване на  

декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП от 

всеки от членовете на комисията. 

 

Комисията констатира, че съгласно представените от председателя на комисията 

оферти и протокола за приемането им, оферти са получени от следните лица: 

Ред на 

постъпване 

Участник Оферта (вх.№/дата/час) 

1 НИТРОФЕРТ ЕООД УС-02-751/27.02.2020г.-09:20ч. 

 

2 БИВЕНА  ООД УС-02-753/27.02.2020г.-13:15ч. 

 

Комисията констатира, че няма постъпили оферти след изтичане на крайния срок за 

получаването им. 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

 

I. Съгласно обявлението за обществената поръчка и на основание чл.181, ал.2 от 

ЗОП, а именно оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди 

разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, Комисията 

започна работата си по провеждането на процедурата в две заседания, първо открито, и 

второ закрито заседание, при следният дневен ред: 

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 
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1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по 

съответните показатели за оценка на офертите; 

 2. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват от 

трима членове на комисията с което публичната част от заседанието приключва; 

 

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно избрания критерий 

за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия; Комисията 

прие на офертата с най-ниска цена да присъди оценка 1 /единица/, на следващата да присъди 

оценка 2 /двойка/ и т.н. 

2. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки; 

3. Ако установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, че може в 

срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът да представи нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация; 

4. Комисията разглежда документите по т. 2 и 3 до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 

класират. 

 

 Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

I. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на 

участниците по съответните показатели за оценка на офертите както следва: 

 

Първа бе отворена офертата на НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479, седалище и 

адрес на управление гр. София 1172, ул. Николай Хайтов 34, ет. 1, lazarov@nitrofert.bg, 

т.051997502, ф.051997539, м.088829983, представлявано от Александър чл.59 от ЗЗЛД , с 

вх.№ на офертата УС-02-751/27.02.2020г.-09:20ч.  

Комисията констатира, че е представено техническо и ценово предложения. 

Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и съдържащите се в нея 

документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП.  

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

 

За Доставка на семена за посев ценовото предложение за изпълнение на предмета 

на поръчката е 33300,00 лв. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника. 

 

Втора бе отворена офертата на БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733, седалище и адрес 

на управление гр. Добрич 9300, УЛ. ОРФЕЙ No 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, 0895/976513, 

bivenaeood@gmail.com, представлявано от МАРИН чл.59 от ЗЗЛД , с вх.№ на офертата УС-

02-753/27.02.2020г.-13:15ч. 

Комисията констатира, че е представено техническо и ценово предложения. 

Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и съдържащите се в нея 

документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП.  

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 
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За Доставка на семена за посев ценовото предложение за изпълнение на предмета 

на поръчката е 30123,00 лв. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника. 

 

С извършването на гореописаните действия бе приключена публичната част от 

работата на комисията в открито заседание. 

 

II. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа. Комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно 

избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените 

условия; 

Комисията разгледа ценовите и техническите предложения на участниците и извърши 

преценка за съответствието им с предварително обявените от възложителя условия, в 

резултат на която констатира следното: 

 

1. Относно офертата на НИТРОФЕРТ ЕООД, Комисията констатира, че същата 

съответства на техническите спецификации на възложителя, а предложената цена 33300,00 

лв. без ДДС не надвищава максималнaта прогнозна стойност от 34 050,00лв. без ДДС. 

Поради горните констатации, комисията единодушно взе решение да допусне 

участника НИТРОФЕРТ ЕООД до следващия етап от процедурата. 

 

2.  Относно офертата на БИВЕНА  ООД, Комисията констатира, че същата 

съответства на техническите спецификации на възложителя, а предложената цена 30 123,00 

лв. без ДДС не надвищава максималнaта прогнозна стойност от 34 050,00лв. без ДДС. 

Поради горните констатации, комисията единодушно взе решение да допусне 

участника НИТРОФЕРТ ЕООД до следващия етап от процедурата. 

 

Поради горните констатации, комисията единодушно взе решение да допусне 

участниците до следващия етап от процедурата. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка на допуснатите оферти съгласно 

избрания критерии за възлагане – икономически най-изгодна оферта, въз основа на «НАЙ-

НИСКА ЦЕНА», и оцени участниците по реда на подаване на офертите им както следва: 

 

Участник Ценово предложение в 

лв. без ДДС 

Оценка 

НИТРОФЕРТ ЕООД 33300,00 90,45 т. 

БИВЕНА  ООД 30123,00 100 т. 

 

По точка Втора. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;  

Комисията разглежда документите до установяване на съответствие с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и 

второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират. 

Комисията констатира, следното: 
 

 

 

                               Участник 

 

 

 

Наименование на документа 

 

 

НИТРОФЕРТ ЕООД   

 

 

 

 

БИВЕНА  ООД 

 

 

Списък на изискуемите и 

представени документи (по образец) 

Представен  Представен 
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                               Участник 

 

 

 

Наименование на документа 

 

 

НИТРОФЕРТ ЕООД   

 

 

 

 

БИВЕНА  ООД 

 

 

 

ЕЕДОП (по образец) 

 

 

Получен: 

На цифров носител, приложен към офертата. 

 
Констатации: 

Част I – няма липсваща информация 

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 

 

Получен: 

На цифров носител, приложен към офертата. 

 
Констатации: 

Част I – няма липсваща информация 

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 

 

 

Документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност, 

когато е приложимо; 
 

не е приложимо не е приложимо 

Документите по чл. 37, ал. 4 от 

ППЗОП /в случай, че участникът е 

обединение/; 
 

не е приложимо не е приложимо 

Декларация по чл. 102 от ЗОП, когато 

е приложимо (по образец) 
 

не е приложимо не е приложимо 

1.Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката  

Представено е Представено е 

Ценово предложение  

33300,00 

 

30123,00 

 

 

По точка Трета. Ако установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено 

уведомява участника, че може в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението 

участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация; Комисията разглежда допълнително представените документи 

до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, 

чиито оферти са оценени, не се класират. 

 

Видно от констатациите по горе, комисията не е установила липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поради 

което комисията, въз основа на получените оценки и в съответствие с чл.61, т.7 от ППЗОП а 

именно установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор на двама участници, премина към определяне на класираните на 

първо и второ място, като останалите участници чиито оферти са оценени не се 

класират. Класирането е както следва: 
 

          Участник /предложение 

 

 

 

 

БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733 НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 

203644479 

Оценка  100 т. 90,45 т. 
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

ВТОРО МЯСТО 
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 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/ 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 28.02.2020г. 14,30часа. 

  

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

                                                                              /инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД / 
 

 

 

 
 


