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П Р О Т О К О Л 

 
         В настоящия протокол са заличени личните данни на участниците , 

съгласно чл.23, ал.1 и ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.22б, ал.3 от ЗОП 

 

           Настоящият Протокол отразява дейността от заседанията на комисията, 

назначена по реда на чл.34 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.68  от 

ЗОП със Заповед № 171/13.07.2015г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, 

упълномощен да проведе процедурата със Заповед №404/16.12.2014г. на директора на 

ТП ДЛС Шерба да проведе  открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет:       „Доставка осъществена чрез покупка на нови и неупотребявани 

агрегати към МПС, за нуждите на ТП ДЛС Шерба в три обособени позиции, 

съгласно техническа спецификация” ,  открита с Решение №128/29.05.2015г на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 

№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

 

 На 13.07.2015г. от 11.00 часа , Комисията заседава в състав: 

        Председател:  

инж...................(заличено), служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  

на длъжност гл.инженер  при ТП „ДЛС Шерба” , квалификация инженер лесовъд 

       Секретар: 

...................(заличено)- служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, на 

длъжност ръководител счетоводен отдел  при ТП „ДЛС Шерба” ,  квалификация- 

икономист 

        Членове: 

1. ...................(заличено), служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, 

на длъжност юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба, квалификация –юрист 

2. ...................(заличено)- служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  

на длъжност кранист при ТП „ДЛС Шерба”    

3. ...................(заличено)- служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  

на длъжност шофьор домакин  при ТП „ДЛС Шерба“  

 

 ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВО  /ОТКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

На заседанието присъстваха и следните лица по чл.68, ал.3 от ЗОП, в чието 

присъствие, комисията започна своята работа: 

На обявената дата , час и място, а именно : 13.07.2015г., 11.00 часа, 

административна сграда на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна , 

ул.”Дунав ” №8  не е налице присъствие на кандидати заявили участие, съответно техни 

упълномощени представители, включително представители на средствата за масово 

осведомяване и на други лица . 

Комисията изготви списък /Приложение №  1 към Протокола/, удостоверяващ  

присъствие . 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на ЗОП: 

1. Получаване на списъка с участниците и представените оферти, и подписване 

на  декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП от членовете на комисията. 

2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията на ЗОП и предварително 

обявените условия от външна страна. 
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3. Отваряне на офертите по реда на постъпването им, и проверка за наличието в 

тях на три отделни запечатани плика. 

4. Подписване  на плик  №3 от най-малко трима членове на комисията и 

предлагане по един представител на присъстващите участници да подпише плик №3 на 

останалите участници. 

5.Отваряне на плик №2, подписване на всички съдържащи се в него документи 

от най-малко трима членове на комисията и предлагане по един представител на 

присъстващите участници да подпише всички съдържащи се в него документи на 

останалите участници. 

6. Отваряне на плик №1 и оповестяване на документите които съдържа. 

7. Закриване на заседанието, и обявяване часа на следващото открито заседание. 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Получаване на списъка с участниците и представените оферти, и 

подписване на  декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП от членовете на комисията. 

          Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че 

за участие в процедурата са получени следните оферти: 

          Оферта №1 от „Агропром сервиз” ООД, седалище и адрес на управление: 

гр.Карнобат, Индустриална зона,   ЕИК 147023220, представлявано от управител 

...................(заличено),   тел 0887 230483; 0889 511181, Е-майл: office@kamt-bg.com,  с 

вх.№ 1413/19.06.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.20 часа 

 Участникът участва за първа позиция 

 

           Оферта №2 от  „Панда експерт“ ООД,  ЕИК  131298528,  седалище и адрес на 

управление: гр.София, жк „Банишора“, ул.“Враня“ №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, адрес 

за кореспонденция: гр.Шумен, ул.“Съединение“, маг.РУМ, представлявано от 

управител ...................(заличено), тел , факс 054 832 517, Е-майл: 

elica@rum.sh.office1.bg,  с вх.№ 1582/09.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 

14.55 часа  

Участникът участва за втора позиция 

 

           Оферта №3 от „Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 ,  седалище и адрес на 

управление: с.Ветрино, Стопански двор №1, представлявано от Управител 

...................(заличено),  тел 0888 596639, Е-майл: bri_vetrino@mbox.contact.bg,  с 

вх.№1583/09.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 16.14 часа 

Участникът участва за първа, втора и трета позиции 

 

           Оферта №4 от „Агромашина груп” ООД, ЕИК 202477721 ,  седалище и адрес на 

управление: гр.Монтана, ул.“Диана“ №17, адрес за кореспонденция: гр.София, 

бул.“Първа Българска армия“ №13, представлявано от Управител 

...................(заличено),  тел/факс: 02/ 8431026, Е-майл:info@agromachinagroup.com,  с 

вх.№1590/10.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 11.52 часа 

Участникът участва за първа, втора и трета позиции 

 

           2. Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП 

/Приложения от 2-1 до 2-5 към Протокола/. 

По точка 2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия от външна страна. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия: 



Комисия: 1.........п....., 2..........п........., 3.......п............, 4..п..............., 5....п................. 

 

Всички оферти отговарят от външна страна на изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия. 

По точка 3. Отваряне на офертите по реда на постъпването им, и проверка за 

наличието в тях на три отделни запечатани плика. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия: 

          1.Всички оферти отговарят на  изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП, а именно: 

          -относно участника „Агропром сервиз” ООД /участва за първа позиция/ – 

офертата съдържа три отделни запечатани  непрозрачни плика, а именно: Плик 1 

„Документи за подбор“; Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и Плик 

№3 „Предлагана цена“ 

          -относно участника „Панда експерт“ ООД /участва за втора позиция/ – офертата 

съдържа три отделни запечатани  непрозрачни плика, а именно: Плик 1 „Документи за 

подбор“; Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и Плик №3 „Предлагана 

цена“ 

          -относно участника „Фар 04” ЕООД /участва за първа, втора и трета  позиция/ – 

офертата съдържа  отделни запечатани  непрозрачни плика, а именно: Плик 1 

„Документи за подбор“- 1 бр; Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“- 3 

броя, за всяка позиция поотделно и Плик №3 „Предлагана цена“- 3 броя, за всяка 

позиция поотделно 

          -относно участника „Агромашина груп” ООД /участва за първа, втора и трета  

позиция/ – офертата съдържа  отделни запечатани  непрозрачни плика, а именно: Плик 

1 „Документи за подбор“- 1 бр; Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“- 3 

броя, за всяка позиция поотделно и Плик №3 „Предлагана цена“- 3 броя, за всяка 

позиция поотделно 

 

По точка 4. Подписване  на плик  №3 от най-малко трима членове на комисията 

и предлагане по един представител на присъстващите участници да подпише плик №3 

на останалите участници. 

          Членовете на комисията инж. ...................(заличено), ...................(заличено)и 

...................(заличено), подписаха плик №3 от Офертите.  

           По точка 5. Отваряне на плик №2, подписване на всички съдържащи се в него 

документи от най-малко трима членове на комисията и предлагане по един 

представител на присъстващите участници да подпише всички съдържащи се в него 

документи на останалите участници. 

          1.Комисията отвори пликовете с  №2 от офертите, и след като констатира 

представени в тях документи, членовете  инж. ...................(заличено), 

...................(заличено)и ...................(заличено)ги подписаха .  

 

По точка 6. Отваряне на плик №1 от офертите, и оповестяване на документите 

които съдържа. 

        1.Комисията отвори пликовете с №1 от Офертите, и след като констатира, че 

съдържанието на тези пликове отговаря на съдържанието на представените в тях 

списъци на представените документи, оповести представените документи. 

 

По точка 7. Закриване на заседанието. 

 

След изчерпване на дневния ред от откритото заседание, същото бе закрито от 

комисията в 11.55 часа на 13.07.2015 г., като бе съобщено, че на закрито заседание 

което ще се проведе в рамките на срока даден от възложителя за завършване на 
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работата на комисията, същата ще разгледа офертите, в частта им относно наличието и 

редовността на предоставените документи в пликовете с номер 1. 

Бе съобщено, че дейността от закритото заседание на комисията ще бъде 

отразена в протокол. 

 

ПЪРВО /ЗАКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

/ проведено от 13.00 часа на 13.07.2015 г./ 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на ЗОП: 

1. Разглеждане на офертите, в частта им относно наличието и редовността на 

предоставените документи в пликовете с номер 1.  

2. Определяне, в случай на констатирани липсващи документи и/или 

констатирани нередовности, вида на документите и срок не по-дълъг от 5 работни дни 

за представянето им, еднакъв за всички участници. 

3. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

4. Определяне на дата, час и място за отваряне на пликовете с номер 3, на 

участниците чийто оферти отговарят на изискванията и са допуснати до участие. 

5.Закриване на заседанието. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

По точка 1. Разглеждане на офертите, в частта им относно наличието и 

редовността на предоставените документи в пликовете с номер 1- Документи за 

подбор, включително фактическа грешка. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа и провери 

представените в плик №1 документи за подбор за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  

Комисията констатира следното:  

 

1.Относно участник „Агропром сервиз” ООД 

При прегледа на документите в Плик №1 на „Агропром сервиз” ООД, комисията 

установи , че са представени следните доку  менти , съгласно изискванията на 

Възложителя , посочени в табличен вид по- долу , а именно: 

  

№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 

несъответс

твия 

Плик № 1 „Документи за подбор”   Плик № 1 „Документи за подбор” 

1. Настоящият списък (оригинал, по Образец № 1) Да , 2 стр няма 

2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2) Да, 2 стр няма 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 3)     Да , 6 стр 

2 броя 

В 

декларацията 

не е положен 

подпис и 

печат на 

дружеството 

от управителя 

Радостин 

Христов 
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№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 
несъответс

твия 

Христов, 

относно 

декларираните 

обстоятелства  

4.  Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 

от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от 

ЗОП (оригинал, по Образец № 4). 

Да, 2 стр 

2 броя 

няма 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(оригинал, по Образец № 5) (представя се от участник). 

Да, 4 стр 

2 броя 

няма 

6. Декларация по 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 (оригинал, по Образец № 6) ако е 

относимо! (представя се от участник). 

Неприложимо  

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, 

по  Образец № 7)(когато участникът ще ползва подизпълнител) 
Неприложимо Участникъ

т няма да 
ползва 
подизпълн
ители 

8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (оригинал) 
(когато участникът не се представлява от лицата, които 

имат право на това, съгласно документите му за регистрация) 

Неприложимо Участникът 

се 

представляв

а от 

законния 

представите

л 

9. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в 

обединението (заверено от участника копие)  
(когато участникът е обединение на физически и/или 

юридически лица) 

Неприложимо  

10. Документ за внесена гаранция за участие (при банкова гаранция 

задължително се представя оригинал) 

Да, 1 стр няма 

11 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП /Образец №9/ Да , 2 стр 

2 броя 

няма 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 
№1 

  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

11. Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1)  Да   

12. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените 

поръчки(оригинал, по Образец № 8) ако е приложимо! 
неприложимо  

Плик № 3 „Предлагана цена“ за позиция №1   Плик № 3 „Предлагана цена“ 
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№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 
несъответс

твия 

13. Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 

На основание чл.68, ал.8 от ЗОП, Комисията след разглеждане на документите в 

Плик №1 на участника „Агропром сервиз” ООД за съответствие с критериите за подбор 

поставени от Възложителя, установи че същият не се е придържал към изискванията на 

Възложителя и са установени следните несъответствия: 

       1.Участникът не е представил Декларация – Образец №3 в изискуематаа от 

Възложителя форма, а именно липсва положен подпис от управителя Радостин Христов 

Христов и печат на дружеството, относно декларираните обстоятелства по 47, ал. 1, т. 

1, б. „а”-„д”, т. 2, т.3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП  

 

2.Относно участник „Панда експерт“ ООД 

При прегледа на документите в Плик №1 на „Панда експерт“ ООД, комисията 

установи , че са представени следните докменти , съгласно изискванията на 

Възложителя , посочени в табличен вид по- долу , а именно: 

№ Съдържание 

Брой 

документи, бр. 

страници, форма 
(оригинал/заверено 

копие) 

Установени 
несъответств

ия 

Плик № 1 „Документи за подбор”   Плик № 1 „Документи за подбор” 

1. Настоящият списък (оригинал, по Образец № 1) Да , 1 стр няма 

2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2) Да, 2 стр няма 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 3)     Да , 2 стр няма 

 

4.  Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 

от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от 

ЗОП (оригинал, по Образец № 4). 

Да, 1 стр няма 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(оригинал, по Образец № 5) (представя се от участник). 

Да, 1 стр няма 

6. Декларация по 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 (оригинал, по Образец № 6) ако е 

относимо! (представя се от участник). 

Неприложимо  

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, 

по  Образец № 7)(когато участникът ще ползва подизпълнител) 
Неприложимо Участникът 

няма да 
ползва 
подизпълни
тели 

8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (оригинал) 
(когато участникът не се представлява от лицата, които 

Неприложимо Участникът 

се 

представлява 



Комисия: 1.........п....., 2..........п........., 3.......п............, 4..п..............., 5....п................. 

 

№ Съдържание 

Брой 
документи, бр. 

страници, форма 
(оригинал/заверено 

копие) 

Установени 

несъответств
ия 

имат право на това, съгласно документите му за регистрация) от законния 

представител 

9. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в 

обединението (заверено от участника копие)  
(когато участникът е обединение на физически и/или 

юридически лица) 

Неприложимо  

10. Документ за внесена гаранция за участие (при банкова гаранция 

задължително се представя оригинал) 

Да, 1 стр няма 

11 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП(Образец  № 9). 

 

Да, 1 стр няма 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 
№2 

  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

14. Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1)  Да   

15. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените 

поръчки(оригинал, по Образец № 8) ако е приложимо! 
неприложима  

Плик № 3 „Предлагана цена“ за позиция №2   Плик № 3 „Предлагана цена“ 

16. Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП, Комисията след разглеждане на документите в 

Плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя на 

участника и установи, че с така представените доказателства в плик „Документи за 

подбор на участника“ , същия се е придържал към изискванията на Възложителя и е 

изпълнил всички предварително обявени условия. В процедурата участникът е посочил 

, че ще изпълнява доставката лично и няма да ползва подизпълнител. Представени са в 

оригинал всички изискуеми декларации по форма и съдържание към документацията , 

подписани от представителя на участника. 

 

3.Относно участник „Фар 04” ЕООД 

При прегледа на документите в Плик №1 на „Фар 04” ЕООД, комисията 

установи , че са представени следните документи , съгласно изискванията на 

Възложителя , посочени в табличен вид по- долу , а именно: 

  

№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 
несъответс

твия 

Плик № 1 „Документи за подбор”   Плик № 1 „Документи за подбор” 

1. Настоящият списък (оригинал, по Образец № 1) Да , 2 стр няма 

2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2) Да, 2 стр няма 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 3)     Да , 2 стр 

 

В 

декларацията 

участникът не 

е посочил 

изрично кое 



Комисия: 1.........п....., 2..........п........., 3.......п............, 4..п..............., 5....п................. 

 

№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 
несъответс

твия 

от 

декларираните 

обстоятелства

по т.1 и т.4 от 

декларацията 

е налице  

4.  Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 

от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от 

ЗОП (оригинал, по Образец № 4). 

Да, 1 стр 

 

няма 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(оригинал, по Образец № 5) (представя се от участник). 

Да, 1 стр 

 

няма 

6. Декларация по 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 (оригинал, по Образец № 6) ако е 

относимо! (представя се от участник). 

Неприложимо  

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, 

по  Образец № 7)(когато участникът ще ползва подизпълнител) 
Неприложимо Участникъ

т няма да 
ползва 
подизпълн
ители 

8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (оригинал) 
(когато участникът не се представлява от лицата, които 

имат право на това, съгласно документите му за регистрация) 

Неприложимо Участникът 

се 

представляв

а от 

законния 

представите

л 

9. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в 

обединението (заверено от участника копие)  
(когато участникът е обединение на физически и/или 

юридически лица) 

Неприложимо  

10. Документ за внесена гаранция за участие (при банкова гаранция 

задължително се представя оригинал) 

Да, 1 стр няма 

11 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП /Образец №9/ Да , 1 стр 

 

няма 

12 Договор за обществена поръчка проект Да, 5 стр няма 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 
№1 

  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

13. Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1)  Да   



Комисия: 1.........п....., 2..........п........., 3.......п............, 4..п..............., 5....п................. 

 

№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 
несъответс

твия 

14. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените 

поръчки(оригинал, по Образец № 8) ако е приложимо! 
неприложимо  

 Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” за позиция №2 

  

15 Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1) Да  

16 Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените 

поръчки(оригинал, по Образец № 8) ако е приложимо! 
неприложимо  

 Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” за позиция №3 

  

17 Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1) Да  

18 Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените 

поръчки(оригинал, по Образец № 8) ако е приложимо! 
неприложимо  

Плик № 3 „Предлагана цена“ за позиция №1   Плик № 3 „Предлагана цена“ 

19 Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 Плик № 3 „Предлагана цена“ за позиция №2   

20 Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 Плик № 3 „Предлагана цена“ за позиция №3   

21 Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 

На основание чл.68, ал.8 от ЗОП, Комисията след разглеждане на документите в 

Плик №1 на участника „Фар 04” ЕООД за съответствие с критериите за подбор 

поставени от Възложителя, установи че същият не се е придържал към изискванията на 

Възложителя и са установени следните несъответствия: 

       1.Участникът не е представил Декларация – Образец №3 в изискуематаа от 

Възложителя форма, а именно - в декларацията участникът не е посочил изрично кое от 

декларираните обстоятелствапо т.1 и т.4 от декларацията е налице, като относно т.1 , 

следва невярното да се зачертае, а по т.4 от декларацията – да се отбележи само едно от 

обстоятелствата. 

 

4.Относно участник „Агромашина груп” ООД 

При прегледа на документите в Плик №1 на „Агромашина груп” ООД , 

комисията установи , че са представени следните документи , съгласно изискванията на 

Възложителя , посочени в табличен вид по- долу , а именно: 

  

№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 

несъответс
твия 

Плик № 1 „Документи за подбор”   Плик № 1 „Документи за подбор” 

1. Настоящият списък (оригинал, по Образец № 1) Да , 2 стр няма 

2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2) Да, 2 стр няма 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 3)     Да , 3 стр В 

декларацията 



Комисия: 1.........п....., 2..........п........., 3.......п............, 4..п..............., 5....п................. 

 

№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 
несъответс

твия 

 участникът не 

е посочил 

изрично кое 

от 

декларираните 

обстоятелства

по т.1 

декларацията 

е налице  

4.  Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 

от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от 

ЗОП (оригинал, по Образец № 4). 

Да, 1 стр 

 

няма 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(оригинал, по Образец № 5) (представя се от участник). 

Да, 1 стр 

 

няма 

6. Декларация по 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 (оригинал, по Образец № 6) ако е 

относимо! (представя се от участник). 

Неприложимо  

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, 

по  Образец № 7)(когато участникът ще ползва подизпълнител) 
Неприложимо Участникъ

т няма да 
ползва 
подизпълн
ители 

8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (оригинал) 
(когато участникът не се представлява от лицата, които 

имат право на това, съгласно документите му за регистрация) 

Неприложимо Участникът 

се 

представляв

а от 

законния 

представите

л 

9. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в 

обединението (заверено от участника копие)  
(когато участникът е обединение на физически и/или 

юридически лица) 

Неприложимо  

10. Документ за внесена гаранция за участие (при банкова гаранция 

задължително се представя оригинал) 

Да, 1 стр няма 

11 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП /Образец №9/ Да , 1 стр 

 

няма 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 
№1 

  Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

12. Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1)  Да   



Комисия: 1.........п....., 2..........п........., 3.......п............, 4..п..............., 5....п................. 

 

№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Установени 
несъответс

твия 

 Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” за позиция №2 

  

13 Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1) Да  

 Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” за позиция №3 

  

14 Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1) Да  

Плик № 3 „Предлагана цена“ за позиция №1   Плик № 3 „Предлагана цена“ 

15 Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 Плик № 3 „Предлагана цена“ за позиция №2   

16 Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 Плик № 3 „Предлагана цена“ за позиция №3   

17 Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2) Да  

 

На основание чл.68, ал.8 от ЗОП, Комисията след разглеждане на документите в 

Плик №1 на участника „Агромашина груп” ООД за съответствие с критериите за 

подбор поставени от Възложителя, установи че същият не се е придържал към 

изискванията на Възложителя и са установени следните несъответствия: 

       1.Участникът не е представил Декларация – Образец №3 в изискуематаа от 

Възложителя форма, а именно - в декларацията участникът не е посочил изрично кое от 

декларираните обстоятелствапо т.1 от декларацията е налице, като относно т.1 , следва 

невярното да се зачертае /дали участникът не е осъждан с влязла в сила присъда или 

реабилитиран/ . 

 

          На основание  чл.68, ал.9 от ЗОП  участниците  „Агропром сервиз” ООД; „Фар 

04” ЕООД и „Агромашина груп” ООД, следва да представят на комисията 

горепосочената инфорация в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол в деловодството на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, 

ул.»Дунав» №8. 

           С оглед взетото решение , настоящият протокол е изпратен на участниците . 

           3.Предвид взетите  решения,  Комисията ще продължи работата си на закрито 

заседание. 

4.Закриване на заседанието. 

Заседанието бе закрито в 14.00 часа на 13.07.2015 г. 

  

КОМИСИЯ: 

Председател:  

инж. ...................(заличено)- ..........п......... 

Секретар: 

...................(заличено)- ...................п......... 

Членове: 

1. ...................(заличено)- .............п........... 

2. ...................(заличено)- .................п...... 

3. ...................(заличено)- ...............п............ 



Комисия: 1.........п....., 2..........п........., 3.......п............, 4..п..............., 5....п................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


