
ПРОТОКОЛ 

 

№2/03.10.2016г. 

 
 

На 03.10.2016 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№295/26.09.2016 г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба …..(заличено)- 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)- специалист ловно стопанство при ТП  ДЛС Шерба 

се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта, 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 на земеделска продукция 

(фураж и друга селскостопанска продукция), а именно допълващ фураж за елени, 

необходими за осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба“, съгласно 

Заповед №130/03.05.2016 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№268/31.08.2016 г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 

процедурата със Заповед №211/09.06.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на 

АОП №02711-2016-0080 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес - 

http://dlssherba.dpshumen.bg/. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя- 

детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността на 

представените документи за личното състояние на участниците. 

  

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с Протокол на 

Комисията от 26.09.2016г., комисията провери съответствието на документите в 

офертата на участника „ФЗ Васил Костов“ ООД, включително допълнително 

представените от същия с вх.№ 2548/03.10.2016 г. при ТП ДЛС Шерба . 

             Комисията констатира, че офертата на участника „ФЗ Васил Костов“ ООД 

съдържа всички изискуеми документи съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

утвърдената от Възложителя документация , а именно: 

 С протокол №1 от 26.09.2016г. ,  Комисията е установила, че спрямо офертата 

на участник №1-  „ФЗ Васил Костов“ ООД са констатирани следните несъответствия: 

     1.Участникът в представения ЕЕДОП , в информацията относно икономичекия 

оператор , не е уточнил какъв вид предприятие е , -микро; - малко или  средно 

    2.В част II б. Б –информация за представителството на икономическия оператор, 

участникът не е попълнил данните относно представителството – пълно име, длъжност, 

адрес, телефон и ел.поща на лицата, които го представляват. 

   Съгласно чл.47, ал.1 от ППЗОП, документите, свързани с участието в процедурата , се 

представят от кандидата или  участника , или от упълномощен от него представител, а 

само лицата, които представляват, членовете на управителни и надзорни органи и за 

http://dlssherba.dpshumen.bg/


други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от 

тези органи декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП, съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП. В 

настоящия случай ЕЕДОП е подписан само от …..(заличено) в качеството му на 

управител. След извършена справка в Търговския регистър , Комисията констатира, че 

дружеството се представлява от двама управители поотделно ….(заличено) и 

….(заличено). В случая ЕЕДОП е подписан само от едно от лицата, които го 

представляват. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, предложене първо, обстоятелствата по 

чл.54, ал.1 , т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата , които представляват участника, независимо 

от обстоятелството, че горепосочените лица представляват дружеството поотделно. 

     3. В част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  

(ЕЕДОП) участникът не е направил отметка,  че са налице специфични национални 

основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка , като посочи че е  представил Декларация по 

образец, за липсата на основания 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. 

     4.Участникът е представил като част от офертата си декларация за съответствие , но 

същата не е описана в приложения Опис на представените документи  по чл.47, ал.3 от 

ППЗОП- Образец №1. 

            Предвид горното, с писмо изх.№ 1104/27.09.2016г.. на ТП ДЛС Шерба, получено 

от участника чрез потвърждение на 28.09.2016г., Комисията чрез председателя й, на 

основание чл.54, ал.8 и ал.9  от ППЗОП е  изискала от участника в срок от 5 /пет/ 

работни дни да представи необходимите писмени доказателства, подробно описани в 

Протокол №1 от 26.09.2016г.  

 С  вх.№ 2548/03.10.2016 г. при ТП ДЛС Шерба, участникът е депозирал пред 

комисията 

          1.Нов ЕЕДОП , който  съдържа променена и/ или допълнена информация относно 

горепосочените констатации, а именно: 

       -попълнена в ЕЕДОП  информация за икономическия оператор, какъв вид 

предприятие е – микро, малко или средно. 

      -попълнена  в ЕЕДОП  информацията за представителите на икономическия 

оператор данните относно представителството- пълно име, адрес, телефон и ел.поща. 

      -представеният нов ЕЕДОП е  подписан от лицата, които представляват участника 

      - попълнено е  в ЕЕДОП- част III., буква „Г“,  че са налице специфични национални 

основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка , като посочи че е  представил Декларация по 

образец, за липсата на основания 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. 

     - нов опис на Опис на представените документи  по чл.47, ал.3 от ППЗОП- Образец 

№1, в който е описана и депозираната към офертата декларация за съответствие. 

 

        При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира , че 

същият е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице липси, непълноти или 

несъответствия на информацията , представена от участника, както и не са наллице 

фактически грешки. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, поради което  



 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника       

 „ФЗ Васил Костов“ ООД       

 

     2.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците и 

преценка за съответствието им с предварително обявените условия на 

възложителя. 

      1.Оферта от „ФЗ Васил Костов“ ООД. 

      Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

1. При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от 

страна на Възложителя да извърша доставката предмет на обществената поръчка до 

адрес на ТП “ДЛС ШЕРБА” –„Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна, в срок до  

1 /един/ календарен ден /посочва се времето за доставка, но не повече от три 

календарни дни/. 

           2. Доставката , предмет на обществената поръчка  ще отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя и на всички стандарти за качество, при 

следните минимални технически изисквания, количество и обем :  

               Прогонозно количество за доставка на допълващ фураж за елени е 58 тона , 

предоставени в торби с разфасовка от 20 кг под формата на гранули. 

            Минимално съдържание на допълващ фураж  за елени, както следва: 

            Суровинен състав: 

               -царевица; 

               -пшеница; 

               -ечемик; 

               -соев шрот; 

               -слънчогледов шрот; 

               -пшенични трици; 

               -готварска сол; 

               -креда; 

               -съдържание на  органичен селен, стимулиращ  сперматогенезата; 

               -комплекс витамини и минерали. 

            Хранителен състав: 

            -влага- не повече от 13% 

            -калций- минимум 1.5% до 1.6%; 

            -фосфор – минимум 0.65%, максимум 0.7% 

            -лизин- минимум 0.7% 

            -метионин- минимум 0,34% 

            -сурови мазнини- минимум 3.300% 

            -сурови влакнини- минимум 8% 

            -суров протеин- минимум 16.8% 

3. Краен срок на договора -  31.12.2016 г 

       5. Приемаме иискванията на Възложителя  към доставката , предмет на 

поръчката    , а именно: 

      Товарене, транспорт, разтоварване и предаване  на доставката.  

      Изисквания към транспорта. 

      Приемаме  за своя сметка товаренето, транспорта и разтоварването на договорената 

доставка до мястото на предназначението. 



      Опаковка и обозначение 

      Приемаме  доставката да е опакована  така, че да предотврати повреда или 

влошаване на състоянието й по време на транспортирането й  до крайната дестинация. 

Непредвидени и случайни разходи по транспорт и съхранение са за наша сметка 

        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за 

наша сметка. 

        6. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:  

        6.1. Приемаме възлагането на дейностите да е както следва: 

          Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или 

email. Във всяка отделна заявка, се определят конкретното количество за доставка, 

която зависи от конкретните нужди на Възложителя. Минимално количество за заявка 

– не по- малко от 5 тона. 

Забележка:   Доставките на допълващ фураж за елени и необходимите количества ще се 

изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и 

до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на 

поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посоченото количество 

допълващ фураж за елени, съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят 

изцяло от нуждите му. 

         6.2. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-

предавателен протокол и представяне на оригинална фактура, по посочената в ценовото 

предложение  твърдо договорена единична цена / тон за доставка на допълващ фураж  

за елени. 

 

     Комисията констатира че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, поради което единодушно реши: 

 Допуска до следващия етап – отваряне и оценка на ценовото предложение 

участника: „ФЗ Васил Костов“ ООД. 

 

2.Оферта от „Ви Ен Ей Трейдинг“ ООД 

 

      Участника е предложил Техническо си предложение, съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

1. При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от 

страна на Възложителя да извърша доставката предмет на обществената поръчка до 

адрес на ТП “ДЛС ШЕРБА” –„Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна, в срок до  

3 /три/ календарни дни /посочва се времето за доставка, но не повече от три 

календарни дни/. 

           2. Доставката , предмет на обществената поръчка  ще отговаря на техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя и на всички стандарти за качество, при 

следните минимални технически изисквания, количество и обем :  

               Прогонозно количество за доставка на допълващ фураж за елени е 58 тона , 

предоставени в торби с разфасовка от 20 кг под формата на гранули. 

            Минимално съдържание на допълващ фураж  за елени, както следва: 

            Суровинен състав: 

               -царевица; 

               -пшеница; 

               -ечемик; 

               -соев шрот; 

               -слънчогледов шрот; 

               -пшенични трици; 



               -готварска сол; 

               -креда; 

               -съдържание на  органичен селен, стимулиращ  сперматогенезата; 

               -комплекс витамини и минерали. 

            Хранителен състав: 

            -влага- не повече от 13% 

            -калций- минимум 1.5% до 1.6%; 

            -фосфор – минимум 0.65%, максимум 0.7% 

            -лизин- минимум 0.7% 

            -метионин- минимум 0,34% 

            -сурови мазнини- минимум 3.300% 

            -сурови влакнини- минимум 8% 

            -суров протеин- минимум 16.8% 

3. Краен срок на договора -  31.12.2016 г 

       5. Приемаме иискванията на Възложителя  към доставката, предмет на 

поръчката, а именно: 

      Товарене, транспорт, разтоварване и предаване  на доставката.  

      Изисквания към транспорта. 

      Приемаме  за своя сметка товаренето, транспорта и разтоварването на договорената 

доставка до мястото на предназначението. 

      Опаковка и обозначение 

      Приемаме  доставката да е опакована  така, че да предотврати повреда или 

влошаване на състоянието й по време на транспортирането й  до крайната дестинация. 

Непредвидени и случайни разходи по транспорт и съхранение са за наша сметка 

        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за 

наша сметка. 

        6. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:  

        6.1. Приемаме възлагането на дейностите да е както следва: 

          Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или 

email. Във всяка отделна заявка, се определят конкретното количество за доставка, 

която зависи от конкретните нужди на Възложителя. Минимално количество за заявка 

– не по- малко от 5 тона. 

Забележка:   Доставките на допълващ фураж за елени и необходимите количества ще се 

изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и 

до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на 

поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посоченото количество 

допълващ фураж за елени, съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят 

изцяло от нуждите му. 

         6.2. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-

предавателен протокол и представяне на оригинална фактура, по посочената в ценовото 

предложение  твърдо договорена единична цена / тон за доставка на допълващ фураж  

за елени. 

 

        Комисията констатира че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, поради което единодушно реши: 

 Допуска до следващия етап – отваряне и оценка на ценовото предложение участника: 

„Ви Ен Ей Трейдинг“ ООД 

 

 

 



        След допускане офертите на  участниците в процедурата,  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП: 

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

параметри“  да се извърши на 07.10.2016г. 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. 

      Комисията преустанови своята работа на 03.10.2016г. в 15.15 часа. 

     Протоколът съдържа 7 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


