
М ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВНО П РЕДП РИ Я ТИ Е”, ДП  

Териториално поделение ДЛС „П А Л А М А РА “
9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и М етодий“ №  17л” №44, e-mail:

dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 0 0  

с. Венец, 2Е05.2015г.

за класиране на Участниците и обявяване на Изпълнител на обществена 

поръчка в открита процедура, проведена по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества строителни 
материали за нуждите на ТП "ДЛС Паламара" при "СИДП" ДП гр. Шумен за 
2015г.”

В изпълнение на Решение № 164/01.04.2015г., издадено на основание чл.З, 
ал.1 от ЗОП и на Заповед № 163/01.04.2015г. на Директора на ТП ДЛС 
„Паламара” в изпълнение на, и като взех предвид отразените резултати в 
Протоколи от 13.05.2015г. и от 20.05.2015г. на Комисията, назначена със Заповед 
№ 192/13.05.2015г. на Директора на ТП ДЛС „П А ЛАМ АРА“ - с.Венец, за 
разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти от Участниците в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с 
предмет: „Доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества 
строителни материали за нуждите на ТП "ДЛС Паламара" при "СИДП" ДП гр. 
Шумен за 2015г.” от фактическа и правна страна установих следното:

до изтичане на срока за подаване на оферти - 16:00ч. на 12.05.2015г., в
администрацията на ТП ДЛС „Паламара“ - с. Венец е постъпила 1 (една) оферта 
от:

1. ЕТ „Ерджан Сали 2003“, подадена в 11:45чна 12.05.2015г. с вх. №  368;

Видно от Входящия регистър и от Протоколите на Комисията от 
13.05.2015г. и от 20.05.2015г. назначена със Заповед №  192/13.05.2015г. на 
Директора на ТП ДЛС „ПАЛАМ АРА“ с. Венец е, че офертата на Участникът е 
подадена в определения от Възложителя срок.
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Същата, в съответствие с разпоредбите на ЗОП е била поставена в 
запечатана, непрозрачен плик с отбелязани върху него: предмет на поръчката, 
адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на Участниците в 
процедурата.

В съответствие с чл.68, ал.4, ал.5 от ЗОП, след попълване на декларациите 
по чл.35 от ЗОП, Комисията е пристъпила към отваряне на офертата и е 
проверила съответствието й със списъка на документите съдържащи се в 
офертата на Участника. Трима от членовете на Комисията са подписали плик №3 
- „Предлагана цена”, всички приложения на плик №2 съдържащи се в него, 
Комисията е отворила и подписала плик №1.

При последваща проверка за съответствие на офертите на Участниците с 
предварително обявените от Възложителя условия, предвидени в Решението за 
откриване на процедурата, Обявлението за обществената поръчка и 
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
комисията е констатирала, че офертата на участника, отговарят на изискванията, 
предвидени в Документацията за участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка.

Комисията е извършила класиране на офертата след като е констатирала, че 
участника ЕТ „Ерджан Сали 2003“ е предложил обща крайна ц ен а  за и зпълн ен и е  на 
обществената поръчка в размер на 811.69 лв. без ДДС. При това класиране, като 
се е ръководела от зададения от Възложителя критерий -  най-ниска предлагана 
цена и като е взела предвид, че по процедурата има само една подадена оферта, 
комисията е класирала на първо място участника в процедурата ЕТ „Ерджан Сали 
2003“.

На заседаниията на комисията не са се явили представители на 
участниците, представители на медиите и на обществеността.

Председателят на комисията е запознал членовете й със фактическите и 
правните основания за работата й.

Като взех предвид горното считам, че комисията е извършила възложената 
й работа в цялост и е разгледала обективно всички аспекти на предложените 
оферти.

Предвид това приемам протокола на комисията.

Предвид горното

РЕШИХ:

В изпълнение на задълженията си по чл. 73, ал.1 от ЗОП

ОБЯВЯВАМ следното класиране:

ПЪРВО МЯСТО: ЕТ „Ерджан Сали 2003“



ОПРЕДЕЛЯМ за Изпълнители на обществена поръчка, чрез открита 
процедура с предмет: „Доставка чрез покупка по заявка на прогнозни 
количества строителни материали за нуждите на ТП "ДЛС Паламара" при 
"СИДП" ДП гр. Ш умен за 2015г.” ЕТ „Ерджан Сали 2003“

Утвърждавам протоколи от събрания на комисията назначена да извърши 
класирането на участниците, проведени на 13.05.2015г. и на 20.05.2015г.

На основание чл.73, ал.З от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 
тридневен срок от издаването му до Участниците в процедурата.

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на


