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          УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР НА ТП „ДЛС ПАЛАМАРА“:............../П/................ 

                                                                                                                                                       

/ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ/ 

 

Дата: 16.10.2020г. 

П РОТ ОКОЛ №  3   

 

Днес, 07.10.2020 год. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед № 278/09.09.2020 

година на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, издадена на основание чл. 103, ал. 1 

от ЗОП и чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, се събра на свое трето редовно заседание, за да проведе 

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

реда на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, чрез „открита процедура” с обект на 

поръчката – услуга, и предмет на изпълнение: „Извършване на услуги по 

извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически 

прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед 

(ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД 

ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея, за нуждите на  ТП ДЛС" Паламара" , 

открита с Решение № 537 от 04.08.2020 г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

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

                      ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД…– счетоводител при ДЛС Паламара 

                      2. …чл. 59 от ЗЗЛД…– специалист земеделие при ДЛС Паламара се събра на 

свое следващо по ред редовно закрито заседание в 14:00 часа, в административната 

сграда на ТП „ДЛС Паламара“, с адрес: с. Венец, ул. „Кирил и Методий” № 17, относно 

продължаване действията по провеждане на горепосочената процедура - декриптиране на 

ценовите предложения, преглед на представени ценови оферти и класация.  

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието. Съобщено бе, че са 

валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

 След изтичане на срока поставен от възложителя (23:59 часа на 06.10.2020г) за 

предоставяне от страна на участниците на ключовете за декриптиране на ценовите оферти, 

Председателят на комисията пристъпи към декриптиране на подадените ценови 

предложения. 

След отваряне на профила на Възложителя в електронната платформа на АОП (ЦАИС), 

председателя на комисията установи, че единствения допуснат участник до етапа за 

разглеждане и оценка на ценовите предложения - „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково, 

не е подал в срок своя ключ за декриптиране на ценовото му предложение, с което си 

действие не дава възможност за по нататъчна работа на комисията.   

На основание, гореописаните констатации, Комисията единодушно взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

1. На основание и в съответствие с чл. 107, т. 5,  от ЗОП, предлага на възложителя 

да отстрани от участие „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково, ЕИК – 127605252, с 

управител Сали Ремзи Алиосман, седалище и адрес на управление: Държава: Република 

България, Област: Шумен, Община: Венец, Населено място: с. Ясенково, п.к.9777, ул. 

„ДОЛАШМА“ № 47, със следните мотиви:  

Същият не е подал в срок своя ключ за декриптиране на ценовото му предложение в 

централизираната електронна платформа  на АОП (ЦАИС). 
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2. На основание описани в Протокол 2 констатации и в съответствие с чл. 54, ал. 1, т. 5, 

б. „б“ от ЗОП, във връзка с чл. чл.54, ал.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да 

отстрани от участие „Фар Агро“ ЕООД – с. Ветрино, ЕИК 202037024 с управител Тодор 

Мариянов Петков, седалище и адрес на управление: с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, 

ул. Стопански двор със следните мотиви:  

Комисията установи, че в рамките на предоставения пет дневен срок, в профила на 

поръчката, в електронната платформа  не е постъпил нов ЕЕДОД в електронен вариант от 

Участника „Фар Агро“ ЕООД – с. Ветрино, подписан с електронен подпис. 

 

3. На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП предлага на възложителя да прекрати 

процедурата поради обстоятелството, че единствения допуснат участник 

„Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково, не  е изпълнил в срок задължението си да 

предостави ключ за декриптиране на ценовото му предложение. 

С това комисията обяви за приключила процедурата и заседанието. Настоящия 

протокол се предава на Възложителя на 12.10.2020г. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………….. 

…чл. 59 от ЗЗЛД…– обслужващ юрист при ТП „ДЛС Паламара“ – с.Венец; 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.………/П/……………………. 

…чл. 59 от ЗЗЛД…– счетоводител при ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец; 

                  

           2…………/П/……………………. 

           …чл. 59 от ЗЗЛД…– специалист земеделие при ТП „ДЛС Паламара“ - с. Венец; 
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