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ПРОТОКОЛ № 2 
Днес 30.03.2021 год. в 11:00 часа комисията, назначена със Заповед № 

80/12.03.2021 г. на директора на ДЛС Паламара, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП, се събрана свое 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, 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 169/18.02.2021. 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.  

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

изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно 

документацията за участие. 

На заседанието на комисията не присъства представител на кандидата или 

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

осведомяване. 

Комисията установи, че Кандидат № 1: „Агростил“ ООД – гр. Разград е 

предоставил в електронния сайт на поръчката находящ се в електронната платформата 

по чл.39а, ал.1 от ЗОП нов  ЕЕДОД в електронен вариант, подписан с електронните 

подписи на лицата и членовете представляващи кандидата, в който са надлежно 

попълнени всички раздели  в указания срок и пристъпи към проверка на приложения 

нов ЕЕДОП. 

1.2. По Представените от кандидата документи, а именно: еЕЕДОП, с 

оглед съдържащата се в него информация относно изпълнението на критериите и 

минималните изисквания на възложителя: 

-  Комисията констатира съответствие между информацията обявена от 

кандидата в еЕЕДОП и останалите приложени документи с информация оповестена в 

търговския регистър към Агенция по вписванията, съгласно изискванията на 

Търговския закон на Р. България.. 

1.3.  По Минимални изисквания за Годност за упражняване на 

професионална дейност, включително и вписване в професионални и търговски 

регистри, Комисията не установи липси, в представените с офертата: еЕЕДОП, 

съответните декларации по образеца на възложителя и останалите други 

документи приложени в офертата, доказват изпълнението от тяхна страна на 
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всички поставени от възложителя изисквания. 

1.4. По Минимални изисквания за Технически и професионални 

способности, Комисията не установи липси, в представения нов еЕЕДОП, 

съответните декларации по образеца на възложителя и останалите други 

документи приложени в офертата, доказват изпълнението от тяхна страна на 

всички поставени от възложителя изисквания. 

Комисията взе единодушно следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска Кандидат № 1 „Агростил“ ООД – гр. Разград, до участие в следващия 

етап на процедурата - преглед и оценка на техническото предложение на кандидата. 

След така взетото протоколно решение комисията  продължи работа в закритото 

заседанието провеждането на етапа на преглед и оценка на техническите предложения 

на допуснатия кандидат. 

В изпълнение на техническите изисквания: 

Участник № 1„Агростил“ ООД – гр. Разград, 

-Представя попълнено техническо предложение по образеца към 

документацията, като декларира, че всички семена ще бъдат доставени съгласно 

характеристики съответстващи на посочените в Техническата спецификация.  

- Предлага срок за изпълнение на доставката – 3(три) работни дни 

считано от датата на получаване на заявката . 

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма 

задължение за цялостното усвояване на посочените в Техническата спецификация 

видове храни. 

- Обявява срок на валидност на предложението – 2 месеца, считано от 

крайния срок за получаване на оферти. 

Комисията не констатира, несъответствия и непълноти в техническата 

оферта на кандидата, като с оглед горното и предвид обявената методика за 

оценка на офертите с критерии – „най-ниска обща цена“ Комисията определи 

следната датата за отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник: 

01.04.2021г. от 14:30 часа (четиринадесет и тридесет часа местно време); 

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 и обяви, че следващото 

заседание за преглед и оценка на ценовата оферта и окончателна оценка на 

общата оферта на кандидатите ще започне на 01.04.2021г. от 14:30 часа 

 

 

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 


