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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 

 

 

 

УТВЪРДИЛ, 

ДИРЕКТОР  ТП ДЛС ПАЛАМАРА :.........../П/................... 

        /инж. Севен Башлъ/ 

  

                                                                                                       Дата: 12.05.2021 г. 

 

 

  

П Р О Т О К О Л   № 1 

  

Днес 27.04.2021 г. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед №120/27.04.2021 г. на 

Директора на ДЛС Паламара, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП в състав:  

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

                ЧЛЕНОВЕ: 

             1. …чл. 59 от ЗЗЛД… —  счетоводител  при ТП 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 „Извършване на 

доставка на прикачен инвентар - двуосно селскостопанско ремарке за селскостопански 

машини, собственост на  ТП ДЛС" Паламара", се събра на свое първо редовно заседание в 

14:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Паламара – с. Венец, с 

адрес: с. Венец, ул. „Кирил и Методий” № 17, относно провеждане на горепосочената процедура. 

Процедурата е открита с О б яв а  №  F112112-2021-017931/16.04.2021 г. публикувана в 

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП).  

Комисията е в пълен и редовен състав. Председателят на комисията откри заседанието, като 

обяви, че процедурата се провежда по реда на чл.187-188 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

и правилника за прилагането му.  

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 e подаденa оферта за участие в 

процедурата от един кандидат,  а именно от Кандидат № 1: АГРИКОРП ЕООД – гр. Разград,  

подадена в 16:22:37 часа на 26.04.2021г.  

Комисията пристъпи към електронното отваряне и разглеждане на единствената оферта при 

спазване на разпоредбите на ЗОП и ПППЗОП.  

След отваряне на офертата на Кандидат № 1: АГРИКОРП ЕООД – гр. Разград, Комисията 

установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните документи: 

1.  Електронен образец на ЕЕДОП; 

2. Декларация по чл. 3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици;  

3. Заявление за участие; 

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя; 

5. Ценово предложение  

Комисията не установи липси и непълноти в така подадените документи към офертата на 
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единствения кандидат. 

На основание, гореописаните констатации комисията единодушно взе следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

1.1. Допуска Кандидат № 1: АГРИКОРП ЕООД – гр. Разград до участие в следващия етап 

на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

Комисията пристъпи към електронното отваряне и разглеждане на единствената оферта при 

спазване на разпоредбите на ЗОП и ПППЗОП.  

След отваряне на офертата на Кандидат № 1: АГРИКОРП ЕООД – гр. Разград, Комисията 

установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните документи: 

 

1. Електронен образец на ЕЕДОП; 

2. Декларация по чл. 3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици;  

3.Заявление за участие; 

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя; 

5. Ценово предложение  

Приложените към офертата документи отговарят на заявеното от кандидата и на 

изискванията на възложителя.  

Кандидатът предлага цени за изпълнение на доставката, както следва:  

 

Предлагана обща крайна цена за „Извършване на доставка на прикачен инвентар – 

двуосно селскостопанско ремарке за селскостопански машини, собственост на ТП ДЛС" 

Паламара"  

- 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) без ДДС.  

Максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката определен от възложителя е 20 

000,00 лв. (двадесет хиляди лева и нула стотинки), без ДДС.  

Комисията пристъпи към оценка на офертата на кандидата по одобрената от възложителя 

методика. 

Комплексната оценка на офертата на участника - КО,  се изчислява по формулата:   

  

КО1,2,3… = ЦД +СД+СР, където   

  

1. е Общата комплексна оценка на офертата за изпълнение на 

поръчката на  съответния оценяван участник.  

  

2. ЦД   е критерия – Обща цена на доставката , който се изчислява по следния 

начин:   

  
 (ЦДмин / ЦД1,2,3…) х 40 където:  

• ЦДмин е  Най-ниската Обща предлагана цена за доставката на селскостопанската 

техника измежду всички допуснати до оценка ценови предложения, която е сбор от предложените 

крайни цени за всека една селскостопанска техника, съобразени с условията поставени от 

Възложителя. 

• ЦД1,2,3….. е  Общата предлагана цена за доставката на селскостопанската техника 

ценовото предложение съответния оценяван участник.  

• 40  - е коефициента на тежест на критерия в общата комплексна оценка  

Максималния брой точки които може да бъде получен по този критерий е 40 точки.   

 

 

КО1,2,3… 
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3.  СД  е критерия – Срок на доставка, който се изчислява по следния 

начин:  

(СДмин/СД1,2,3….) х 30, където:  

• СДмин е  Най-краткия срок за реакция предложен измежду всички допуснати до 

оценка технически предложения   

• СД1,2,3….  е  Срокът на реакция  в  техническото предложение съответния оценяван 

участник  

• 30  - е коефициента на тежест на критерия в общата комплексна оценка  

Максималния брой точки които може да бъде получен по този критерий е 30 точки  

 
  

4.   СР  е критерия – Срок на реакция, който се изчислява по следния 

начин:  

(СРмин/СР1,2,3….) х 30, където:  

• СРмин е  Най-краткия срок за реакция предложен измежду всички допуснати до 

оценка технически предложения   

• СР1,2,3….  е  Срокът на реакция  в  техническото предложение съответния оценяван 

участник  

• 30  - е коефициента на тежест на критерия в общата комплексна оценка  

Максималния брой точки които може да бъде получен по този критерий е 30 точки  

  

Оценка на офертата на единствения кандидат - АГРИКОРП ЕООД – гр. Разград: 

КО = ЦД +СД+СР 

 

ЦД = (ЦДмин / ЦД1,2,3…) х 40 

ЦД= 19 800/19 800 х 40 = 40т. 

 

СД= (СДмин/СД1,2,3….) х 30 

СД = 5/5 х 30 = 30т. 

 

СР = (СРмин/СР1,2,3….) х 30 

СР = 4/4 х 30= 30т. 

 

КО = ЦД +СД+СР 

КО = 40+30+30=100т. 

 

Кандидатът е изпълнил всички изисквания на възложителя, включително и крайната цена за 

изпълнение на услугата, съобразно максималният финансов прогнозен ресурс за поръчката, 

предварително обявен от възложителя.  

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така представените 

технически и ценови предложения, комисията единодушно постигна следното:  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Комисията определя, следното окончателно класиране: На първо място класира:  

АГРИКОРП ЕООД – гр. Разград Няма класиран на второ място.  

2. Предлага на директора на ТП ДЛС Паламара, да приеме работата на комисията и да 

утвърди настоящият протокол.  

3. Предлага на директора на ТП ДЛС Паламара, да сключи договор за изпълнение на 

обществената поръчка с обект – доставка и предмет на изпълнение: „Извършване на доставка на 

прикачен инвентар – двуосно селскостопанско ремарке за селскостопански машини, 

собственост на ТП ДЛС" Паламара", с класирания на първо място и определен за изпълнител 

участник, както следва:  

АГРИКОРП ЕООД – гр. Разград с ЕИК: 116590895, със седалище и адрес на управление:, 

гр. Разград,  ул. „Марица“ № 5, ап. 3,  представлявано от Васил Владимиров Василев, в качеството 

С

СД 

С

СР 
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му на управител, при основни параметри, съгласно техническото предложение и предложените 

ценови параметри от офертата на участника, а именно:  

       -  Предлагана обща крайна цена за „Извършване на доставка на прикачен инвентар – 

двуосно селскостопанско ремарке за селскостопански машини, собственост на ТП ДЛС" 

Паламара" 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) без ДДС.  

-  Извършване на  доставката в срок 5 пет дни 

-  Срока за реакция при възникнала повреда, ще бъде с приоритет най – късно до 

4.00 /словом: четири/ астрономически часа, след подаване на информация от страна на 

Възложителя, за целия гаранционен срок на доставената селскостопанска техника. 

Настоящия протокол се изготви в едни екземпляр и е неразделна част от документацията на 

процедурата, която се представи на директора на ТП ДЛС Паламара на 10.05.2021 г. в 10:00 часа.  
  

   

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 1…………/П/…………… 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

Членове:       

 

                         2. ………/П/……………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

   3. ……/П/………………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

    

    

 


