
ДОКЛАДЪТ С ЦЯЛАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОТОКОЛИТЕ  

СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НА 21.09.2016г. 

 

 

ПОЛУЧИЛ:......./п/................ 

Зам.директор на ТП ДЛС Шерба 
Оправомощен със Заповед №211/09.06.2016г.  

на директора на ТП ДЛС Шерба. 

 

 

ДОКЛАДЪТ С ЦЯЛАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОТОКОЛИТЕ  

СА ПРИЕТИ ОТ  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НА 21.09.2016г. 

 

ПРИЕЛ:......../п/............... 

Зам.директор на ТП ДЛС Шерба 
Оправомощен със Заповед №211/09.06.2016г.  

на директора на ТП ДЛС Шерба. 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

№ 1/20.09.2016г. 

 
           По чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП от дейността на комисията 

по разглеждане на офертите , за изпълнение на обществена поръчка – Публично 

състезание , с предмет: Доставка, осъществена чрез покупка на 1 (един) брой 

употребяван  агрегат към МПС - Сеялка за слята сеитба с работна ширина до 2.5 

метра“ 
 

         На 20.09.2016 г. от 13:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№286/15.09.2016 г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба инж.Радослав Радев- 

Възложител, оправомощен със Заповед №211/09.06.2016г. на директора на ТП ДЛС 

Шерба,  в състав: 

                  Председател: …….(заличено)- гл.инженер при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. …. (заличено)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

                        2. ……(заличено)- счетоводител при ТП ДЛС Шерба 

        Се събра със задача да състави доклад за проведената обществената поръчка , чрез 

Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка, осъществена чрез 

покупка на 1 (един) брой употребяван  агрегат към МПС - Сеялка за слята сеитба 

с работна ширина до 2.5 метра“, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №263/24.08.2016г на зам.директора на ТП 



ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №211/09.06.2016г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба. 

       В съответствие с изискванията на ЗОП,  ППЗОП и на Възложителя , комисията 

проведе публично състезание с предмет: „Доставка, осъществена чрез покупка на 1 

(един) брой употребяван  агрегат към МПС - Сеялка за слята сеитба с работна 

ширина до 2.5 метра“, по следния ред. 

       На 15.09.2016г. от 11.00 часа , определената комисия, без настъпили промени в 

хода на работата й , извърши следното: 

       Комисията установи, че за участие в публичното състезание има подадена една 

оферта, както следва:  

       1.Оферта от „ФАР АГРО“ ЕООД , с.Ветрино, Стопански двор, ЕИК 202037024, с 

вх.№2368/14.09.2016г., час на постъпване: 16.00 часа 

      В залата не присъстваха представители на участниците , наблюдатели и други 

външни лица. 

Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

        Комисията провери и констатира , че всички оферти са получени в деловодството 

на ТП ДЛС Шерба  в рамките на указания срок- до 17.00 часа на 14.09.2016г. и че 

пликовете са с ненарушена цялост. 

        Комисията отвори публично офертите по реда на тяхното постъпване и оповести 

съдържанието им , при спазване на нормативно определения ред за това. 

       Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

       Комисията преустанови своята работа на 15.09.2016г. в 11.30 часа и я възобнови на  

15.09.2016г. в 13.00 часа. 

       Извършена бе проверка на за съответствие на офертите с условията на 

възложителя, чрез детайлно разглеждане на офертите , относно наличието и 

редовността на представените документи за личното състояние на участниците. 

       При детайлното разглеждане на офертите на участниците , комисията констатира, 

че те са представили всички необходими документи и офертите им са в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя. Не се установиха липси , непълноти или 

несъответствие на информацията , представена от участника , както и не бяха открити 

фактически грешки. Не се установи несъответствие с изискванията към личното 

състояние на участника , поради което с единодушие комисията допусна всички оферти 

до следващата фаза на процедурата. 

          Комисията пристъпи към фаза по разглеждане на Техническото предложение на 

участниците и преценка за съответствието му с предварително обявените изисквания от 

Възложителя. 

         Установено бе , че участника е изготвил Техническото си предложение , съгласно 

изискванията на Възложителя и е предложил срок за доставка и гаранционен срок , в 

рамките на указаните от Възложителя . 

         След допускането на участниците в процедурата, комисията единодушно реши,  

на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП , като работен орган на Възложителя: 

        1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ да  се извърши на 20.09.2016г. от 11.00 часа в ТП ДЛС Шерба- офис 

с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8. 

        2.Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния сайт на 

Възложителя, раздел Профил на купувача, чрез изпращане на съобщение за това , 

подписано от Председателя на комисията. 



       3.Комисията единодушно взе решение ,  настоящия протокол да се публикува в 

Профила на купувача  на ТП ДЛС Шерба и съобщи на участниците, чрез изпращането 

му. 

 

       Комисията преустанови своята  работа на 15.09.2016г. в 14.15 часа, като за 

действията си описани по- горе състави и подписа Протокол №1 от 15.09.2016г. 

       Председателят на комисията изготви и подписа съобщение с изх.№1076 от 

15.09.2016г. за отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Съобщението бе качено от отговорното за това лице при ТП ДЛС Шерба в Профила на 

купувача на ТП ДЛС Шерба на 15.09.2016г. 

      На 20.09.2016г. от 11.00 часа в ТП ДЛС Шерба- офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, 

ул.Дунав №8, назначената комисия без да настъпят промени в хода на работата й , 

продължи работата си, като извърши следното: 

     Председателят на комисията обяви началото на заседанието и обяви, че участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на 

средствата за масово осведомяване , могат да присъстват при действията на комисията 

по отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ , съдържащи 

ценовите оферти на участниците. 

       В залата отново нямаше присъствищи участници или техи упълномощени 

представители , както и представители на средствата за масово осведомяване . 

      Комисията отвори и оповести ценовите оферти на всички допуснати участници до 

този етап на процедурата и установи, че същите отговарят на предварително обявените 

от Възложителя условия и съдържат всички необходими документи.  

      Мотивите за допускане на участниците , предложените цени за изпълнение на 

доставката и всички останали действия на комисията са отразени в Протокол 

№2/20.09.2016г. 

      Мостри, снимки и описания на стоките , подлежащи на доставка не бяха изисквани 

и представяни. 

      Извършена бе проверка на предложените цени , съобразно изискванията на чл.72 от 

ЗОП, но необичайно благоприятни оферти нямаше, още повече че е налице една 

допусната оферта. 

      Комисията класира участниците, както следва:  

      На първо място- „ФАР АГРО“ ЕООД , с.Ветрино, с предложена цена за изпълнение 

на обществената поръчка- 2897,00 лева без ДДС. 

      Поради горното , Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, осъществена чрез покупка 

на 1 (един) брой употребяван  агрегат към МПС - Сеялка за слята сеитба с работна 

ширина до 2.5 метра“, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на СИДП 

ДП – Шумен,  открита с Решение №263/24.08.2016г на зам.директора на ТП ДЛС 

Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №211/09.06.2016г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба , с участника класиран на първо място- „ФАР АГРО“ 

ЕООД , с.Ветрино, при предложена цена за изпълнение на обществената поръчка- 

2897,00 лева без ДДС. 

      Настоящият доклад се състави на 20.09.2016г. и се предава на Възложителя с цялата 

събрана документация в хода на процедурата , за вземане на решение за избор на 

изпълнител по реда на ЗОП и ППЗОП. 



      Неразделна част от доклада са Протокол 01/15.09.2015г. и Протокол 

№2/20.09.2016г. 

       Докладът  съдържа 4 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

 

Председател:   ….(заличено) - ......./п/........... 

Членове:            1. ……(заличено)- ....../п/................. 

    2. …..(заличено- ....../п/............       

 
 


