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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-2019-18-2/03.09.2019г. 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 за възлагане 

на обществена поръчка за Доставка чрез покупка по заявка на гуми за ССМ, открита с 

Решение №ЗОП-2019-18-1/09.08.2019г.   

В публично заседание от 15,00 на 03.09.2019, комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. инж. Тодор чл.59 от ЗЛД, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел” 

Членове:  

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

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

ул.Р.Даскалов 4 

 

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

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

декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от 

ЗОП от всеки от редовните членове 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 МИТ ЕООД УС-02-679/23.08.2019г.-09:40ч. 

 

2 ПРИМЕКС ЕООД УС-02-680/28.08.2019г.-11:10ч. 

3 ДИАНА ООД УС-02-682/02.09.2019г.-11:50ч. 

 

 

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 

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 за всяка позиция 

се подписват от трима членове на комисията, с което публичната част от заседанието 

приключва; 
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3. Комисията извършва проверка по чл.72 от ЗОП  за наличието на необичайно 

благоприятни оферти, и ако констатира, че има оферта която да е с 20 на сто по благоприятна 

от средната стойност на останалите оферти, предприема необходимите действия по чл.72, 

ал.1 от ЗОП. 

 

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 на участниците 

/възложителя не е поставил критерии за подбор/ 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, 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 на двама участници, които класира на първо и второ 

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

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

1. 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 МИТ ЕООД с ЕИК 831664270  

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, описи и други документи 

представени от участника. Комисията установи че офертата съдържа техническо 

предложение и ценово предложение. 

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

техническото и ценово предложение на участника. 

 

Втора бе отворена офертата на ПРИМЕКС ЕООД с ЕИК 127033207 

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, описи и други документи 

представени от участника. Комисията установи че офертата съдържа техническо 

предложение и ценово предложение. 

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

техническото и ценово предложение на участника. 

 

Трета бе отворена офертата на ДИАНА ООД с ЕИК 811187662 

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, описи и други документи 

представени от участника. Комисията установи че офертата съдържа техническо 

предложение и ценово предложение. 

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

техническото и ценово предложение на участника. 

 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, обяви ценовите предложения за изпълнение 

на предмета на поръчката както за  доставка на гуми- 2 бр. задни, радиални, безкамерни 
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гуми за трактор с размери 710/70 r38, товарен индекс 175-178 (6900-7500 кг. Натоварване), 

скоростен индекс А8-В (40-50 км./ч.), шарка на протектора AGRIMAX RT765 или 

еквивалентна шарка., прогнозна стойност и максимален финансов ресурс- 7500 лв. без ДДС, 

както следва: 
 

          Участник  

 

 

 

 

 

МИТ ЕООД с БУЛСТАТ 

831664270 

ПРИМЕКС ЕООД с 

БУЛСТАТ 127033207 

ДИАНА ООД с 

БУЛСТАТ 811187662 

 

Предложен цена в лева без 

ДДС 
7200,00 7139,20 5357,32 

 

Комисията извърши проверка по чл.72 от ЗОП  за наличието на необичайно 

благоприятни оферти, в резултат на което бе констатирано следното: 

 

В настоящата процедура показателят за оценка на офертите е най-ниска цена. Видно 

от констатациите до момента, най-ниска се явява цената на участника  ДИАНА ООД с 

БУЛСТАТ 811187662 от 5357,32 лв. без ДДС. Средната стойност на останалите предложения  

е 7169,60 лв. / (7200,00 + 7139,20) /2 ), а 20% от тази стойност са 1433,92 лв., т.е предложение 

с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници би било всяко предложение под 5735,68 лв. (7169,60 лв. - 1433,92 лв.) 

Предложението на  ДИАНА ООД с БУЛСТАТ 811187662 е в размер на 5357,32 лв., и се 

явява с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници. 

 

Във връзка с горе установеното, и тъй като към настоящия момент не е възможно 

извършване на действията по дневния ред на закритото заседание, комисията единодушно 

взе следното решение: 

Комисията прекратява временно работата си, и уведомява възложителя за свършеното 

до момента, като чрез председателя си му предава настоящия протокол, с оглед изискване от 

възложителя на подробна писмена обосновка по чл.72  ал.1 от ЗОП, за начина на образуване 

на ценовото предложение от ДИАНА ООД с БУЛСТАТ 811187662, която да се представя в 

5-дневен срок от получаване на искането. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

1. /П/ чл.59 от ЗЛД.          2./П/ чл.59 от ЗЛД   3./П/ чл.59 от ЗЛД 

 

Долуподписания инж.Георги чл.59 от ЗЛД , представляващ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

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

председателя на комисията представеният ми протокол отразяващи дейността на комисията 

до  момента на 09.09.2019 г. 8,30 часа. 

  

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

                                                                               /инж.Георги чл.59 от ЗЛД / 
 

 

 

 
 


