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ПРЕПИС        

УТВЪРЖДАВАМ: ......../П/.................. 

         инж. Севен Башлъ 

         Директор ТП ДЛС Паламара

         Дата: 22.03.2019 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

Днес, 21.03.2019 г., комисия назначена със Заповед № 122/07.03.2019г. на директора на 

ДЛС Паламара, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в 

процедура по по реда на чл.178- 181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с 

чл.18, ал.1,т.12 и чл.20, ал.2, т.2, от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект – 

доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез покупка на торове за нуждите на ТП 

„ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на подписване на 

договора“, открита с Решение № ОП–2019–3-1 от 13.02.2019г. на Директора на ДЛС 

Паламара с и д ент и фик аци он ен  н ом ер  на  по ръ чк ат а  в  РО П  0 27 11 - 20 19  -  

0 0 50 . 

 

Комисията в състав, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – Обслужващ юрист към ДЛС Паламара  

                      ЧЛЕНОВЕ:1. ....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – гл. счетоводител и Ръководител 

счетоводен отдел при ДЛС Паламара 

                      2 ....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – счетоводител при ДЛС Паламара 

                      3. ....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – домакин при ДЛС Паламара 

           4. ....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – технически сътрудник при ДЛС Паламара. 

се събра на публично открито заседание за отваряне на допуснатите ценови оферти 

в 14:30 часа в административната сграда на ТП ДЛС Паламара, с адрес: с. Венец, ул. 

„Кирил и Методий” № 17. 

Отварянето на ценовите предложения е публично, но представители на участниците не 

се явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатите оферти подробно описани в протокол № 1 от 

работата на комисията, а именно: 
 

 У ч а ст ник  № 1: „Нит ро ферт “   Е ООД –  гр .  С о фия , 

-Представя попълнено техническо предложение по образеца към документацията, 

като декларира, че всички торове ще бъдат доставени съгласно характеристики 

съответстващи на посочените в Техническата спецификация.  

- Пр ед л ага  срок  з а  и зп ълн ени е  н а  д о ст авк ат а  -  3 (т ри )  

р аб от ни  дни  счита но  от  д ат ат а  на  п ол у ча ван е  на  з ая вк ат а  .  

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма 

задължение за цялостното усвояване на посочените в Техническата спецификация торове. 

-  Приема условието, че ще замени за своя сметка, доставени торове, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията или са с видими отклонения в качеството.  

- Обявява срок на валидност на предложението - 2(два) месеца от датата 

посочена като крайният срок за депозиране на оферти. 

 

Уча ст ник  № 2: „ Агр ост и л“  ОО Д –  гр .  Ра з гра д , 
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-Представя попълнено техническо предложение по образеца към документацията, 

като декларира, че всички торове ще бъдат доставени съгласно характеристики 

съответстващи на посочените в Техническата спецификация.  

- Пр ед л ага  срок  з а  и зп ълн ени е  н а  д о ст авк ат а  -  3 (т ри )  

р аб от ни  дни  счита но  от  д ат ат а  на  п ол у ча ван е  на  з ая вк ат а  .  

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма 

задължение за цялостното усвояване на посочените в Техническата спецификация торове. 

-  Приема условието, че ще замени за своя сметка, доставени торове, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията или са с видими отклонения в качеството.  

- Обявява срок на валидност на предложението - 12(дванадесет) месеца от датата 

посочена като крайният срок за депозиране на оферти. 

 

Уча ст ник  № 3: „Ев ро  ферт “  АД  –  гр .  Д имит р ов гр ад , 

-Представя попълнено техническо предложение по образеца към документацията, 

като декларира, че всички торове ще бъдат доставени съгласно характеристики 

съответстващи на посочените в Техническата спецификация.  

- Пр ед л ага  срок  з а  и зп ълн ени е  н а  д о ст авк ат а  -  3 (т ри )  

р аб от ни  дни  счита но  от  д ат ат а  на  п ол у ча ван е  на  з ая вк ат а  .  

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма 

задължение за цялостното усвояване на посочените в Техническата спецификация торове. 

-  Приема условието, че ще замени за своя сметка, доставени торове, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията или са с видими отклонения в качеството.  

- Обявява срок на валидност на предложението – 3 (три) месеца от датата 

посочена като крайният срок за депозиране на оферти. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатите 

участници, при което се констатира следното: 

 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта на Кандидат № 1: 

„Нитроферт“ ЕООД – гр. София, с вх. № 197 от 06.03.2019г., подадена в 09.45 часа, чрез 

куриер е непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на 

комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за доставка на торове за нуждите на ТП „ДЛС 

Паламара, без включен ДДС е 54 760,00 лв. (петдесет и четири хиляди седемстотин и 

шестдесет лева). 

Предложената от участника обща крайна цена е съобразена и не надвишава 

прогнозната цена, което изискване е обявено от Възложителя в документацията по 

обществената поръчка. 

 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта на Кандидат № 2: 

„Агростил“ ООД – гр.Разград, с вх. № 199 от 06.03.2019 г., подадена в 09.50 часа, лично от 

представител на дружеството е непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на 

трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за доставка на торове за нуждите на ТП „ДЛС 
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Паламара, без включен ДДС е 59 300,00 лв. (петдесет и девет хиляди и триста лева). 

Предложената от участника обща крайна цена е съобразена и не надвишава 

прогнозната цена, което изискване е обявено от Възложителя в документацията по 

обществената поръчка. 

 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта на Кандидат № 3: „Евро 

ферт“ АД – гр. Димитровград, с вх. № 201 от 06.03.2019г., подадена в 12.30 часа, чрез 

куриер е непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на 

комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за доставка на торове за нуждите на ТП „ДЛС 

Паламара, без включен ДДС е 55 750,00 лв. (петдесет и пет хиляди седемстотин и петдесет 

лева). 

Предложената от участника обща крайна цена е съобразена и не надвишава 

прогнозната цена, което изискване е обявено от Възложителя в документацията по 

обществената поръчка 

 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта. 

 

След изчитане на ценовото предложение председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа и след като разгледа подробно ценовите 

предложения на участниците, констатира, че същите отговарят на предварително заложените 

изисквания на възложителя. 

 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията класира участниците, както следва: 

                  на I (първо) място  - „Нитроферт“ ЕООД – гр. София с предлагана обща 

крайна цена 54 760 лв. без ДДС. 

                  на II (второ) място - „Евроферт“ АД – гр. Димитровград с предлагана обща 

крайна цена 55 750 лв. без ДДС. 

                  на III (трето) място - „Агростил“ ООД – гр.Разград с предлагана обща крайна 

цена 59 300 лв. без ДДС. 

 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя да определи с 

решение – класираният на първо място участник „Нитроферт“ ЕООД – гр. София за 

изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект – доставка и предмет 

на изпълнение: „Доставка, чрез покупка на торове за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” 

за срок от една година, считано от датата на подписване на договора“, открита с 

Решение № ОП–2019–3-1 от 13.02.2019г. на Директора на ДЛС Паламара с 

ид ент и фика цион ен  но м ер  н а  п ор ъчк ат а  в  РОП 02 71 1 -2 01 9  -  00 50 , след 

утвърждаване на протоколите от работата на настоящата комисия, и да сключи с него 

договор за изпълнение на поръчката, при следните основни параметри на окончателната 

оферта: 

- Предлагана обща крайна цена за доставка на торове, за нуждите на ТП „ДЛС 

Паламара: 54 760 лв. (петдесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет лева) без вкл. 

ДДС; 

- Пр ед ла га  срок  з а  и зп ъл нени е  на  д ост авк ат а  -  3 (три )  р аб от ни  
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дни  счит ан о  от  дат ат а  на  п ол у ча ван е  на  з ая вк ат а  .  

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за 

изпълнител участник. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 14:45 часа на 21.03.2019 г., На 

22.03.2019г. състави и подписа настоящия протокол в един екземпляр и го предаде за 

утвърждаване на възложителя. 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……/П/….. (....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – Обслужващ юрист към ДЛС 

Паламара). 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1. ……/П/..… (....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – гл. счетоводител и Ръководител 

счетоводен отдел при ДЛС Паламара) 

                               2. ……/П/…… (....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – счетоводител при ДЛС Паламара) 

 

                    3. ……/П/…… (....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – домакин при ДЛС Паламара) 

 

        4. ….……/П/…(....съгл. чл 59 от ЗЗЛД... – технически сътрудник при ДЛС 

Паламара) 
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