
ПРОТОКОЛ 

 

№2/20.09.2016г. 

 
 

На 20.09.2016 г. от 11:00 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 отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

да оповести публично предложените ценови оферти на допуснатите участници в 

обществената поръчка и да класира подадените оферти, съобразно предварително 

утвърдените показатели за оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта, 

въз основа на най-ниската предложена цена за изпълнение на цялата поръчка 
относно процедура, открита чрез 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“, 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. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица. 

          IV. Фаза по отваряне на ценовите офертина всички допуснати участници до 

този етап на процедурата. 

          1.Оферта от „ФАР АГРО“ ЕООД , с.Ветрино. 

          Комисията констатира цялост на плика , отвори го и установи наличност на 

изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение. 

        Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на 2897.00 лева без 

ДДС. 

       След детайлно разглеждане на представената от участника ценова оферта , 

комисията констатира, че същата отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя и съдържа всички необходими документи. 

       Поради, което , Комисията единодушно реши: 

       Допуска до по- нататъшно участие : Оферта от „ФАР АГРО“ ЕООД , с.Ветрино. 

 

       V. Фаза на класиране на офертите. 

        На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията пристъпи към класиране на 

допуснатите оферти. 

       Комисията класира участниците по следния начин: 

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

на обществената поръчка- 2897,00 лева без ДДС. 



       Класиран на второ място: няма. 

       Комисията преустанови своята работа на 20.09.2016г. в 11.45 часа. 

 

        Протоколът съдържа 2 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

 

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

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

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

 
 


