
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ПАЛАМАРА” 

 
Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 

ПРЕПИС! 

УТВЪРЖДАВАМ   ДИРЕКТОР ТП ДЛС ПАЛАМАРА:.........../П/................... 

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

                             /инж. С. Башлъ/ 

 

дата: 08.06.2018г 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Днес 06.06.2018 г. комисия назначена със Заповед № 299/06.06.2018 г. на Директора на ТП 

„ДЛС Паламара“, на основание  чл. 97 на ППЗОП,  във връзка с чл.103 и чл.192 от ЗОП и  

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Североизточно Държавно 

Предприятие „ ДП гр.Шумен, се събра на свое първо редовно заседание за да проведе процедура 

за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка по реда на 

чл.178 и сл. от ЗОП, чрез „публично състезание”   с обект на поръчката – доставка и предмет на 

изпълнение: „Доставка по заявка при възникнала необходимост на строителни материали за 

нуждите на ТП „ДЛС Паламара“. “, открита с Решение № ЗОП-2018-7-1/09.05.2018г. на 

директора на ТП ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец и с идентификационен номер на поръчката в РОП  

20180425-02711-032. 

Комисията е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Снежка Иванова – обслужващ юрист на ТП ДЛС „Паламара”; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Валя Димова – ръководител счетоводен отдел на ТП ДЛС „Паламара”; 

2. Ергин Сюлейман – лесничей в ТП ДЛС „Паламара”; 

3. Севгин Баки – лесничей в ТП ДЛС „Паламара”; 

4. Мария Димитрова – счетоводител в ТП ДЛС „Паламара”; 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Мехмед Реджебов – счетоводител в ТП ДЛС „Паламара” 

Присъстваха всички членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, 

изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно 

документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане 

на Решението и обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки и 

същите са публикувани по надлежния ред в електронния регистър, а документация и в профила на 

купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферта за участие в определения срок е подал 

един кандидат: 

1. Кандидат №1 „ЕСЕ – СТРОЙ” ЕООД, ЕИК-201346854 на Агенцията по вписванията, 

със седалище и адрес на управление: Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано от 

Айлин Хайрединова Хълмиева – управител, като офертата е подадена и вписана в Регистър за 

приемане на оферти с вх. № 525/29.05.2018 година, в 15:05 часа; 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията 

определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената дата и час за 

разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и заповед № 299/06.06.2018 г. 

на директора на ТП „ДЛС Паламара“, а именно: 
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- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 13:00 часа на 

06.06.2018г., комисията ще отвори опаковката с офертата по реда на постъпването им, съгласно 

ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в опаковката документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание, в което 

ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията, относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и подбор,  

комисията следва да определи  дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 

допуснатия кандидат ; 

При откриване на процедурата се установи, че в залата не присъстват представител на 

кандидата, което обстоятелство беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от 

членовете на комисията. Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист е 

неразделна част от процедурното досие.  

Комисията служебно извърши проверка на актуалното състояние на единствения кандидат 

в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, за което приложи към документацията 

разпечатка на всеки един към 06.06.2018г. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на кандидата и оповестяване 

на приложените документи. 

В  плика се установи наличието на следните документи представени от кандидата: 

1. Заявление за участие - Приложение № 1; 

2. Списък на предоставените документи -  Приложение № 2; 

3. Декларация за конфиденциалност на информация  в офертата- Приложение № 3; 

3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 

Приложение № 4; 

4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и 

техните действителни собственици – Приложение № 5; 

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - в оригинал по приложен към 

настоящата документация  образец  - Приложение № 6;  

6. Предложение за изпълнение към техническото предложение - Приложение № 7; 

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в оригинал по 

приложен към настоящата документация образец  - Приложение № 8; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата- в оригинал по приложен към настоящата 

документация образец - Приложение № 9; 

9. еЕЕДОП на ЕСЕ – СТРОЙ ЕООД гр. Шумен, на хартиен носител. 

10.Плик с надпис „ Предлагана цена“  . Пликът се подписа от всички членове на комисията 

11. Декларация за предоставяне на съгласие за обработка на лични данни  

 

След  проведеното на първия етап обстойно разглеждане на документите на участника в 

откритата процедура по реда на ЗОП, Комисията констатира следното: 

Кандидатът изпълнява изискванията на Възложителя, поставени в условията за провеждане 

на процедурата и разпоредбите на ЗОП. Не са установени непредставени изискуеми от 

Възложителя документи или несъответствие на представените такива от Кандидата с тези 

изисквани от Възложителя. Във връзка с така констатираното Комисията взе следното  

 

П РОТ ОКОЛН О РЕ ШЕНИ Е №1  

1.Допуска до участие в следващите етапи на процедурата Кандидат №1 ЕСЕ – СТРОЙ 

ЕООД гр. Шумен. 

2.Не са налице условията по чл.110, ал.1, точка.2 от ЗОП за прекратяване на процедурата. 

С това приключи п ърв ия  етап от процедурата. Комисията с оглед обстоятелството, че 

единствения депозирал оферта за участие, изпълнява всички изисквания на възложителя за 

допускане до участие обяви, че пристъпва веднага към следващият етап на процедурата – 

разглеждане документите от „Техническо предложение“, сравняване и оценяване на същото. 

Комисията установи, че Техническо предложение е по образеца към документацията със 

следните параметри на предварително обявените критерии за оценка: 



1.1.Предложена цена ( съгласно ценовото предложение на участника) с тежест 50% и 

максимални 50 точки в комплексната оценка.  

 Оценка на показателя – най – доброто предложение / предложението на оценявания Х 

тежестта на показателя. 

1.2. Отстъпка от цената в проценти ( съгласно предложението за изпълнение на 

участника) с тежест 50% и максимални 50 точки в комплексната оценка. 

Оценка на показателя – предложението на оценявания / най – доброто предложение Х 

тежестта на показателя. 

 

Комплексната оценка е равна на сбора на броя точки получени от всеки от показателите. 

Максималния брой точки е 100 точки. 

Срок на валидност на предложението – 60(шестдесет) дни от датата определена като 

краен срок за депозиране на оферти. 

Комисията установи, че техническо предложение изцяло отговаря на изикванията на 

Възложителя. 

С оглед така представените документи и предварително обявената методика за оценяване 

на офертите и на основание разпоредбата на чл.69а, ал.3, комисията взе следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

 

1.Определя следната дата за отваряне на ценовата оферта на   

1.1. Кандидат №1 ЕСЕ – СТРОЙ ЕООД гр. Шумен, а именно: 13.06.2018 г. от 13.00 часа  

2.2.Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на посочения в протоколно 

решение № 2, т.1.1. кандидат, с оглед правото му да изпрати свои представители, които да 

присъстват на отварянето на офертите. 

Протоколът се състави в един екземпляр и е неразделна част от документацията на 

процедурата. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 06.06.2018 г.  

 

 

                               Комисия:   1. /П/ Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

                                               2. /П/  Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

                                               3. /П/  Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

                                               4. /П/  Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

      5. /П/  Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


