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

                                                                                                                                                       

/ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ/ 

 

Дата: 15.12.2020г. 

П РОТ ОКОЛ №  1   

 

Днес, 14.12.2020 год. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед № 337/14.12.2020 

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 първо 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 № 694 от 06.11.2020 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 със задача: 

да разгледа, оцени и класира подадените оферти за определяне на изпълнител за 

горепосочената обществена поръчка, се събра на свое първо редовно заседание в 14:00 

часа, в административната сграда на ТП „ДЛС Паламара“, с адрес: с. Венец, ул. „Кирил и 

Методий” № 17, относно провеждане на горепосочената процедура. 

Процедурата е открита с решение № 694 от 06.11.2020 г., обявление за което е 

публикувано в Централизираната автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Уникалният номер на поръчката в 

регистъра на обществените поръчки в ЦАИС е: 02711-2020-0137. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в 

ЦАИС. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на 

чл.47, ал. 1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и 

информация за датата и часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС са подадени 

оферти за участие в процедурата от следните кандидати, както следва: 

- Кандидат № 1: „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково, с оферта подадена в 

09:32:01 часа на 04.12.2020г. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК за кандидатa 

Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково, установи актуалното му правно състояние и 

представляващите го лица. 

След като се узна кандидата, подал оферта, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, 

които се публикуваха в досието на процедурата в ЦАИС. 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилата оферта: 

II. Подадена е оферта от „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково – оферта с час на 

подаване 09:32:01 часа на 04.12.2020г. 
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Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи 

следните документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – подписан от представляващия дружеството; 

2. Заявление за участие по Образец 1 

3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец № 4  

4. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител - по образец № 

5 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - по образец № 6 

6.  Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец   

№3. 

Комисията установи, че кандидата е представил всички изискуеми документи 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

1. По КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИКА „Ремонтинженеринг“ ООД – с. 

Ясенково: 

- участникът е попълнил съответния  раздел от еЕЕДОП и е посочил списък на 

осъществените поръчки, стойности дати и получатели; 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага със система за проследяване на 

доставки, разполага с квалифициран персонал, разполага с инструменти, съоръжения 

и техническо оборудване за извършване на ремонти и техническо обслужване 

на превозните средства и прилага системи за управление на качеството . 

Подробно е описал, че техническата база, с която разполага се намира в общ. Венец, което 

твърдение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково са редовни – установената липса на 

несъответствия отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

1.1.Допуска участник „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково до участие в 

следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

 

Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата – разглеждане и 

оценяване на допуснатите оферти, в частта техническо предложение, в съответствие с 

одобрената документация от Възложителя по настоящата обществена поръчка. 
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На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от 

участника „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

1. По КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИКА „Ремонтинженеринг“ ООД – с. 

Ясенково: 

- участникът е попълнил съответния  раздел от еЕЕДОП и е посочил списък на 

осъществените поръчки, стойности дати и получатели; 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности 

на участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че разполага със система за проследяване на 

доставки, разполага с квалифициран персонал, разполага с инструменти, съоръжения 

и техническо оборудване за извършване на ремонти и техническо обслужване 

на превозните средства и прилага системи за управление на качеството . 

Подробно е описал, че техническата база, с която разполага се намира в общ. Венец, което 

твърдение е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково са редовни – установената липса на 

несъответствия отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

1.1.Допуска участник „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково до участие в 

следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на участника, комисията не 

установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. 

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, комисията 

единодушно взе следното решение: 

1. Техническото предложение на участник „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково 

отговаря на обявените изисквания по процедурата и на закона. Участникът е приложил 

всички изискуеми от възложителя документи. 

2. Допуска участник „Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково до следващия етап на 

процедурата, а именно оценка на ценовото предложение. 

Комисията определя следната дата за отваряне на ценовите предложения на 

допуснатия участник: 18.12.2020г. от 14.00 ч. (осемнадесети декември две хиляди и 

двадесета година от 14.00 часа, местно време), в административната сграда на ТП „ДЛС 

Паламара“, с адрес: с. Венец, ул. „Кирил и Методий” № 17. 

Настоящият протокол да се сведе до знанието на участника в процедурата чрез 

публикуване на съобщение в профила на купувача към досието на настоящата поръчка, 

намиращо се на платформата ЦАИС, и изпращане на съобщение до участника, с оглед 

изискванията на чл. 9л, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, да предоставят генерирания ключ за 

декриптиране на ценовата оферта, както и правото им да изпратят свои представители, които 

да присъстват на декриптиране и отваряне на офертите. 
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С това комисията обяви за приключило заседанието си на 14.12.2020 г. в 16.30 часа, 

като протоколът се състави и подписа от комисията в един екземпляр, след което на същата 

дата се представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

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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