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П Р О Т О К О Л 
           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 29.07.2015г. от 11.00 часа, Комисията заседава в състав: 

Председател:  
инж.Слави Златинов, служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 
длъжност гл.инженер  при ТП „ДЛС Шерба”, квалификация инженер лесовъд 
       Секретар: 
Валя Стойчева - служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, на 
длъжност ръководител счетоводен отдел  при ТП „ДЛС Шерба” ,  квалификация- 
икономист 
        Членове: 
1.Илина Стоянова, служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, на 
длъжност юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба, квалификация –юрист 
2.Щерю Костов- служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 
длъжност кранист при ТП „ДЛС Шерба”    
3. Павел Стаматов- служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 
длъжност шофьор домакин  при ТП „ДЛС Шерба“  
 

ВТОРО /ОТКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

/ проведено от 11.00 часа на 29.07.2015 г./ 

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 : 29.07.2015г., 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 юридически лица с нестопанска цел. 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
изискванията на ЗОП: 

1. Отваряне на открито заседание на пликовете „Предлагана цена” на 
допуснатите до участие в процедурата и оповестяване на ценовите оферти.  

2. Закриване на заседанието 
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II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

          Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на Плик №3-„Предлагана 
цена“ на допуснатите участници, както следва: 
         Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ – за първа позиция на  участника „Агропром сервиз” ООД и 
оповести , че същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в 
съответствие с приложения образец към утвърдената документация.. 

Участникът е направил следното Ценово предложение за първа позиция: „Доставка на 
Валяк тракторен прикачен хидравличен дисков“ 
Предлагам цена за доставката на стоката, предмет на поръчката за първа позиция 
, с включени разходи за доставка, в размер на: 

8100,00 лв./словом: осем хиляди и сто лева/ без ДДС 

          Посочената цена в лева без ДДС , включва всички разходи по доставката франко 
обекта на Възложителя, находящ се на следния административен адрес: ТП ДЛС 
Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 

         Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ – за втора  позиция на  участника „Панда експерт” ООД и оповести , 
че същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в съответствие с 
приложения образец към утвърдената документация.. 

Участникът е направил следното Ценово предложение за втора позиция: „Доставка на 
Косачка навесна  ротационна, модел двудискова косачка 165 см“ 
Предлагам цена за доставката на стоката, предмет на поръчката за втора  
позиция , с включени разходи за доставка, в размер на: 
1949,00 лв./словом: хиляда деветстотин четиридесет и девет лева/ без ДДС 

          Посочената цена в лева без ДДС , включва всички разходи по доставката франко 
обекта на Възложителя, находящ се на следния административен адрес: ТП ДЛС 
Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 

         Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ – за първа позиция на  участника „Фар 04” ЕООД и оповести , че 
същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в съответствие с 
приложения образец към утвърдената документация.. 

Участникът е направил следното Ценово предложение за първа позиция: „Доставка на 
Валяк тракторен прикачен хидравличен дисков“ 
Предлагам цена за доставката на стоката, предмет на поръчката за първа позиция 
, с включени разходи за доставка, в размер на: 

10350,00 лв./словом: десет  хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС 

             Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ – за втора  позиция на  участника „Фар 04” ЕООД и оповести , че 
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същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в съответствие с 
приложения образец към утвърдената документация.. 

Участникът е направил следното Ценово предложение за втора позиция: „Доставка на 
Косачка навесна  ротационна, модел двудискова косачка 165 см“ 
Предлагам цена за доставката на стоката, предмет на поръчката за втора  
позиция , с включени разходи за доставка, в размер на: 
2399,00 лв./словом: две хиляди триста деветдесет и девет лева/ без ДДС 

          Посочената цена в лева без ДДС , включва всички разходи по доставката франко 
обекта на Възложителя, находящ се на следния административен адрес: ТП ДЛС 
Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 

         Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ – за трета позиция на  участника „Фар 04” ЕООД и оповести , че 
същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в съответствие с 
приложения образец към утвърдената документация.. 

Участникът е направил следното Ценово предложение за трета позиция: „Доставка на 
Тороразпръсквачка навесна двудискова с вместимост 800 л“ 
Предлагам цена за доставката на стоката, предмет на поръчката за трета  
позиция , с включени разходи за доставка, в размер на: 
1980,00 лв./словом:  хиляда деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС 

          Посочената цена в лева без ДДС , включва всички разходи по доставката франко 
обекта на Възложителя, находящ се на следния административен адрес: ТП ДЛС 
Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 

         Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ – за първа позиция на  участника „Агромашина груп” ООД и 
оповести , че същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в 
съответствие с приложения образец към утвърдената документация.. 

Участникът е направил следното Ценово предложение за първа позиция: „Доставка на 
Валяк тракторен прикачен хидравличен дисков“ 
Предлагам цена за доставката на стоката, предмет на поръчката за първа позиция 
, с включени разходи за доставка, в размер на: 

8700,00 лв./словом: осем хиляди и седемстотин лева/ без ДДС 

             Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ – за втора  позиция на  участника „Агромашина груп” ООД и 
оповести , че същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в 
съответствие с приложения образец към утвърдената документация.. 

Участникът е направил следното Ценово предложение за втора позиция: „Доставка на 
Косачка навесна  ротационна, модел двудискова косачка 165 см“ 
Предлагам цена за доставката на стоката, предмет на поръчката за втора  
позиция , с включени разходи за доставка, в размер на: 
2299,00 лв./словом: две хиляди двеста деветдесет и девет лева/ без ДДС 
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          Посочената цена в лева без ДДС , включва всички разходи по доставката франко 
обекта на Възложителя, находящ се на следния административен адрес: ТП ДЛС 
Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 

         Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ – за трета позиция на  участника „Агромашина груп” ООД и 
оповести , че същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в 
съответствие с приложения образец към утвърдената документация.. 

Участникът е направил следното Ценово предложение за трета позиция: „Доставка на 
Тороразпръсквачка навесна двудискова с вместимост 800 л“ 
Предлагам цена за доставката на стоката, предмет на поръчката за трета  
позиция , с включени разходи за доставка, в размер на: 
1949,00 лв./словом:  хиляда деветстотин четиридесет и девет лева/ без ДДС 

          Посочената цена в лева без ДДС , включва всички разходи по доставката франко 
обекта на Възложителя, находящ се на следния административен адрес: ТП ДЛС 
Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 

          По точка Втора: 

          Комисията закри заседанието в 11.15 часа. 

ТРЕТО  /ЗАКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

 / проведено на 29.07.2015г. от 11.20 часа / 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
изискванията на ЗОП: 

1. Разглеждане на закрито заседание на допуснатите оферти и оценяване в 
съответствие с предварително обявените критерии. 

2.  Класиране на участниците. 

3. Приключване работата на комисията, закриване на заседанието и предаване  
на протокола и цялата документация на възложителя. 

 По точка Първа: 

             Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията извърши съпоставка 
на предложените от участниците предложения с числово изражение,  във връзка с 
разпоредбите на чл.70, ал.1 от ЗОП, и констатира, че не са налице предпоставките за 
прилагане  на същия. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, съгласно предварително 
обявените от възложителя критерии, а именно: 

 
1. Критерият за класиране на офертите е “Най – ниска предложена цена” за 
съответната позиция. 

По точка Втора: 
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Комисията премина към класиране на подадените финансови предложения и взе 
единодушно следното решение: 

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ ПО ПОЗИЦИИ: 
            За  „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“ 

ЗА ПЪРВА ПОЗИЦИЯ: „Доставка на Валяк тракторен прикачен хидравличен дисков“ 
Класира на първо място: 

Оферта №1 от „Агропром сервиз” ООД, седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, 
Индустриална зона,   ЕИК 147023220, представлявано от управител Радостин Христов 
Христов ,   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, съгласно направеното 
техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 8100,00 лв./словом: осем хиляди и сто лева/ без ДДС 

Класира на второ място: 

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 Христо Видолов 
Христов,  тел/факс: 02/ 8431026, Е-майл:info@agromachinagroup.com,  с 
вх.№1590/10.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 11.52 часа, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 8700,00 лв./словом: осем хиляди и седемстотин лева/ без ДДС 

Класира на трето място: 

Оферта №3 от „Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 ,  седалище и адрес на управление: 
с.Ветрино, Стопански двор №1, представлявано от Управител Геновева Тодорова 
Васева- Петкова,  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, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 10350,00 лв./словом: десет  хиляди триста и петдесет лева/ без 
ДДС 

ЗА ВТОРА ПОЗИЦИЯ: „Доставка на Косачка навесна  ротационна, модел двудискова 
косачка 165 см“ 
Класира на първо място: 

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 Марио Чавдаров Димитров, тел , факс 054 832 517, Е-майл: 
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elica@rum.sh.office1.bg,  с вх.№ 1582/09.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 
14.55 часа, съгласно направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 1949,00 лв./словом: хиляда деветстотин четиридесет и девет 
лева/ без ДДС 

Класира на второ място: 

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 Христо Видолов 
Христов,  тел/факс: 02/ 8431026, Е-майл:info@agromachinagroup.com,  с 
вх.№1590/10.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 11.52 часа, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 2299,00 лв./словом: две хиляди двеста деветдесет и девет лева/ 
без ДДС 

Класира на трето място: 

Оферта №3 от „Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 ,  седалище и адрес на управление: 
с.Ветрино, Стопански двор №1, представлявано от Управител Геновева Тодорова 
Васева- Петкова,  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, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 2399,00 лв./словом: две хиляди триста деветдесет и девет лева/ 
без ДДС 

ЗА ТРЕТА ПОЗИЦИЯ: „Доставка на Тороразпръсквачка навесна двудискова с 
вместимост 800 л“ 
Класира на първо място: 

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 Христо Видолов 
Христов,  тел/факс: 02/ 8431026, Е-майл:info@agromachinagroup.com,  с 
вх.№1590/10.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 11.52 часа, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 1949,00 лв./словом:  хиляда деветстотин четиридесет и девет 
лева/ без ДДС 

Класира на второ място: 

Оферта №3 от „Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 ,  седалище и адрес на управление: 
с.Ветрино, Стопански двор №1, представлявано от Управител Геновева Тодорова 
Васева- Петкова,  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, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
        Предложена цена: 1980,00 лв./словом:  хиляда деветстотин и осемдесет лева/ без 
ДДС 



 

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

По точка Трета: 
Предлага на възложителя да сключи договор с класираните  на първо място участници 

по позиции, съгласно направените  от същите предложения.        
        Комисията единодушно взе решение и предлага на възложителя, при 
утвърждаването на настоящия протокол без изрични разпореждания, изискването на 
чл.73, ал.4 от ЗОП да бъде изпълнено по следния начин: 

-  чрез публикуване/изпращане за публикуване на настоящия протокол и 
приложенията към него в профила на купувача от съответното длъжностно лице в ТП 
ДЛС Шерба. 

   Комисията закри заседанието си и чрез нейния председател инж.Слави Златинов, 
предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя. 

   Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр . Към протокола 
съхраняващ се в ТП ДЛС Шерба неразделна част са всички описани в него документи , 
офертите на участниците , ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация.  

 
КОМИСИЯ: 

Председател:  
инж.Слави Златинов- /п/ 
Секретар: 
Валя Стойчева- /п/ 
Членове: 
1.Илина Стоянова- /п/ 
2. Щерю Костов - /п/ 
3. Павел Стаматов - ./п/. 

Долуподписаната Русанка Панайотова, изпълняваща длъжността Техн.секретар и 
Личен състав в ТП ДЛС Шерба  на СИДП ДП Шумен, приемам от инж.Слави 
Златинов, председател  на Комисията, документацията по обявяването и 
провеждането на поръчката и представения за утвърждаване от възложителя 
протокол , отразяващ дейността на комисията. 
 
Приемането и предаването се извърши в 9.00 часа на 03.08.2015г. 
 
Предал:  /п/...................... Приел: /п/.......................... 
 /инж.Сл.Златинов/                           /Р. Панайотова./ 
 
 Днес 05.08.2015г. долуподписаният в качеството си на зам.директор на                 
ТП ДЛС Шерба, упълномощен със Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП 
ДЛС Шерба , УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол. Изискването на чл.73, ал.4  
от ЗОП бъде изпълнено съгласно предложението на комисията. След 
утвърждаването му, настоящия протокол да се предаде незабавно на отговорното 
длъжностно лице.                                   
 
Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат 
                                           /инж. Р.Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  
Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба  


