
 

 

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........./П/................ 

Директор ДЛС Паламара  

инж. Севен Башлъ 

дата: 23.03.2021 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 .  
Днес 12.03.2021 год. в 10:30 часа комисията, назначена със Заповед № 

79/12.03.2021г. на директора на ДЛС Паламара, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП, се събра на свое първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне 

на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка - публично състезание 

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 с предмет: „Доставка по заявка при възникнала 

необходимост от семена за посев за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от 

една година, считано от датата на подписване на договора“, открита с Решение № 

167 /2021 г на Директора на ДЛС Паламара  

 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 

         Комисията е в редовен състав. Няма промяна на датата и часа на 

отваряне на постъпилите предложения (оферти). 

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. Същите са публикувани в електронната платформа на АОП – 

ЦАИС, където е създаден профил на поръчката. 

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: „Агростил“ ООД – гр. Разград, ЕИК 826045455, от 10.03.2021 г., 

подадена в 11:05:30 часа, в електронната платформа на АОП - ЦАИС; 

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 № 79/12.03.2021 г. на директора ДЛС Паламара, а именно: 

 публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:30 часа на 

12.03.2021 г, комисията ще отвори постъпилата оферта, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще 

оповести приложените документи; 

-  след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито 

заседание в което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и 

критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на 
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възложителя; 

-  в зависимост от констатациите на комисията относно представените 

документи удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за 

допускане и подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото 

предложение на съответния кандидат и ще определи дата и час за отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите кандидати. 

На заседанието на комисията не присъства представител на кандидата или 

упълномощени от него лица, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Разпечатката към 12.03.2021г.. извършената от страна на комисията служебна 

проверка на актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, е приложена към документацията 

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 отваряне на офертата на Кандидат № 1: „Агростил“ 

ООД – гр. Разград и оповестяване на приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл. 54 ал.3 от ППЗОП, комисията установи 

наличието на 1. Документи за подбор относно техническите и професионални 

способности на кандидата. 2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

с приложени към него доказателства. 3. Ценово предложение.  

След извършен преглед , комисията обяви наличието на следните 

документи за подбор относно техническите и професионални способности на 

кандидата, и техническото предложение за изпълнение на поръчката с приложени 

към него доказателства : 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) - подписан по електронен път с електронния подпис на управителя 

на дружеството. 

2. Заявление за участие 

3. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

4. Техническо предложение - надлежно попълнено по образеца към 

документацията 

5. Лиценз 

6. Ценово предложение 

Всички документи са представени от Кандидата по образците одобрени от 

Възложителя и приложени към документацията на процедурата.  

В резултат на извършената проверка на документите, комисията обяви следните 

констатации: 

- Комисията констатира, че в предоставения от участника ЕЕДОП, липсва 

информация относно изпълнението на поне две поръчки с идентичен предмет с този на 

настоящата поръчка, която следва да бъде посочена от изпълнителя в раздел 

„Технически и професионални способности“ в приложения ЕЕДОП, който е част от 

изискванията поставени от възложителя. 

 

Комисията взе единодушно следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Указва на Кандидат № 1 - „Агростил“ ООД – гр. Разград, че в рамките на ПЕТ 

РАБОТНИ ДНИ считано от датата на изпращане на настоящия протокол, чрез раздел 

„съобщения“  на електронната платформа на ЦАИС ЕОП,  следва да представи в 

електронния сайт на поръчката находящ се в електронната платформата по чл.39а, ал.1 

от ЗОП на следната  интернет страница: https://app.eop.bg/   нов  ЕЕДОД в електронен 
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вариант, подписан с електронните подписи на лицата и членовете представляващи 

кандидата, в който да бъдат надлежно попълнени съответните раздели. 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на 

заинтересованите лица, като се публикува съобщение в профила на купувача към 

досието на настоящата процедура в ЦАИС. 

С това комисията обяви за приключило заседанието. 

 

КО МИ С ИЯ :  

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

                       

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

                      

                    2. …чл. 59 от ЗЗЛД…/П/ – специалист земеделие при ДЛС Паламара 

            

 

 


