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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 № 

22/20.01.2016г 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 

фуражи, съгласно техническа спецификация , за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2015 година» ,  

открита с Решение №267/08.12.2015г 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 25.01.2016г. от 13.00 часа , Комисията заседава в състав: 

        Председател:  

инж.Атанас Атанасов, служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 

длъжност зам.директор  при ТП „ДЛС Шерба” , квалификация инженер лесовъд 

       Секретар: 

Мариана Йоргакиева - служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, на 

длъжност счетоводител  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. Илия Илиев - служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 

длъжност специалист по ловно стопанство при ТП „ДЛС Шерба”    

3. Янка Стойчева- служебен адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7,  на 

длъжност касиер домакин  при ТП „ДЛС Шерба“  

Предвид отсъствието на Г-н Петър Петров- редовен член на комисията, участие 

в същата взе Г-жа Янка Стойчева- резервен член, съгласно Заповед № 22/20.01.2016г на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба. 

 

ВТОРО /ОТКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

/ проведено от 13.00 часа на 25.01.2016 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 : 25.01.2016г., 13.00 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.  
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2. Закриване на заседанието 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

          Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на Плик №3-„Предлагана 

цена“ на допуснатия участник. 

          Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 

„Предлагана цена“ на  участника „Юдисагро” ЕООД, ЕИК 103964834 и оповести , че 

същия съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в съответствие с 

приложения образец към утвърдената документация. 

         Участникът е направил следното Ценово предложение: 

         Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните  цени: 

№ Вид мярка количество 

Предложена 

ед.цена в 

лева без 

ДДС за 1 

тон 

Предложена 

обща цена в 

лева без 

ДДС  

к3 х к.4 

 1 2 3 3 4 5 

 1 Царевица - зърно т 130 330,00 42900,00 

 2 пшеница т 50 330,00 16500,00 

 ОБЩО: х х х 59400,00 

Предлагана обща цена в лева  без ДДС, както следва: 59400,00 /словом: 

петдесет и девет хиляди и четиристотин/ 

           Забележка:   Доставките по видове фуражи 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 посочените количества 

фуражи, съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и завсят изцяло от нуждите 

му. 

            Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

настоящото ценово  предложение, , като същите са фиксирани и не подлежат на 

завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 

възложителя финансов ресурс. 

           Посочената единична цена задължително включва в стойността на предложените 

от нас фуражи и всички разходи по доставката им франко обекта на Възложителя, 

находящ се на следния административен адрес: Станция “Шерба”, с.Гроздьово, 

обл.Варна 
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           ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

           2.1.Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път, по посочена от 

изпълнителя банкова сметка в срок от 20 /двадесет/ календарни дни след издаване на 

данъчна фактура .Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен приемо- 

предавателен протокол за извършената доставка 

2.2.За извършените доставки, изпълнителят издава фактура, в която се вписват 

номер на договор, вид , количество и стойност  на извършените доставки на фуражи по 

единични продажни цени, съгласно настоящото ценово предложение. 

          По точка Втора: 

          Комисията закри заседанието в 13.10 часа. 

ТРЕТО  /ЗАКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

 / проведено на 25.01.2016г. от 13.10 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 на 

същия, още повече , че е налице единствен участник, допуснат до участие в откритата 

процедура. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, съгласно предварително 

обявените от възложителя критерии, а именно: 

 

1. Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е “Най – ниска 

предложена цена” 

По точка Втора: 

Комисията премина към класиране на подадените финансови предложения и взе 

единодушно следното решение: 

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

            За  „Доставка, осъществена чрез покупка на фуражи, съгласно техническа 

спецификация , за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2015 година» ,  открита с Решение 

№267/08.12.2015г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 
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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“ 

Класира на първо място: 

          Оферта №1 от „Юдисагро” ЕООД, ЕИК 103964834 ,  седалище и адрес на 

управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.Тича №47, представлявано от Управител 

Стойчо Стоянов Стойков ,  тел 0893 392490, Е-майл: iudis@abv.bg,  с вх.№ 

109/18.01.2016г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.53 часа , съгласно направеното 

техническо и ценово предложение. 

Предлагана обща цена в лева  без ДДС, както следва: 59400,00 /словом: 

петдесет и девет хиляди и четиристотин/ 

 

По точка Трета: 

Предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник , 

съгласно направеното от същия предложение. 

        

        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.Атанас Атанасов, 

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.Атанас Атанасов-  /п/................... 

Секретар: 

Мариана Йоргакиева-  /п/ ............................ 

Членове: 

1.Илина Стоянова- /п/  ........................ 

2.Илия Илиев - /п/ ....................... 

3. Янка Стойчева - /п/............................ 
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Долуподписаната Русанка Панайотова, изпълняваща длъжност Технически 

секретар и Личен състав в ТП ДЛС Шерба  на „СИДП” ДП Шумен, приемам от 

инж. Атанас Атанасов, 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 16.00 часа на 25.01.2016г. 

 

Предал:  /п/  ........................ Приел:  /п/ .......................... 

 /инж.Ат.Атанасов/                           /Р.Панайотова/ 

 

 

 Днес 25.01.2016г. 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/ печакт 

                                  /инж. Р.Радев / 

Упълномощен да проведе процедурата със  

Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

 

 

. 

 


