
УТВЪРДИЛ:......подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД........ 

Зам. директор ТП ДЛС Шерба 

Инж..Р.Радев 
Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 

22.08.2018г 

 

ПРОТОКОЛ 

№2/21.08.2018г. 

 
          На 21.08.2018 г. от 10:00 часа, комисия, определена със Заповед № 355/14.08.2018г. 

на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба, изменена със Заповед №368/21.08.2018г. на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.  на 

директора на ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

Председател: инж.Атанас Атанасов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1.Мариана Йоргакиева- счетоводител  при ТП ДЛС Шерба 

                        2. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

 

          се събра със задача да отвори пликовете с „Предлагани ценови параметри“ 

на допуснатите участници , да извърши 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 , необходим за 

осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба за 2018 година, по вид и 

прогнозно количество съгласно техническа спецификация" , съгласно Заповед 

№467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№268/20.07.2018г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 

процедурата със Заповед №391/28.11.2017г. 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. 

          I. Фаза по отваряне на ценовите оферти на всички допуснати участници до 

този етап на процедурата. 

          1.Оферта от „ЮДИСАГРО“ ЕООД. 

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

изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение. 
        1. Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия 

на Възложителя. Цените включват всички разходи по доставката до ТП ДЛС Шерба  , 

Станция Шерба, с.Гроздьово, обл.Варна (вкл.опаковане, транспортиране и др.)  

    2.    Предложените цени ще важат за целия период на изпълнение на договора. Запознат 

съм, че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.   

       3. Нашето ценово предложение за изпълнение е следното: 



Вид  

Мярка Количество Единична стойност за 

единица мярка в лева 

/тон без ДДС 

Обща стойност в 

лева без ДДС 

Царевица зърно тон 220 335,00 73700,00 

Пшеница тон 78 335,00 26130,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 99830,00 

 

Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва: 99830,00 /словом : деветдесет и девет 

хиляди осемстотин и тридесет  лв/ 

 

         След отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатия 

участник  приключи откритото заседание на комисията. 

     Комисията продължи своята работа на закрито заседание проведено на 

21.08.2018г. от 11,10 часа по детайлно разглеждане на ценовата оферта на 

участника,  като установи следното: 

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

 

        1. Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия 

на Възложителя. Цените включват всички разходи по доставката до ТП ДЛС Шерба  , 

Станция Шерба, с.Гроздьово, обл.Варна (вкл.опаковане, транспортиране и др.)  

    2.    Предложените цени ще важат за целия период на изпълнение на договора. Запознат 

съм, че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.   

       3. Нашето ценово предложение за изпълнение е следното: 

Вид  

Мярка Количество Единична стойност за 

единица мярка в лева 

/тон без ДДС 

Обща стойност в 

лева без ДДС 

Царевица зърно тон 220 335,00 73700,00 

Пшеница тон 78 335,00 26130,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 99830,00 

 

Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва: 99830,00 /словом : деветдесет и девет 

хиляди осемстотин и тридесет  лв/ 

 

       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 : „ЮДИСАГРО“ ЕООД 

 

              II. Фаза на класиране на офертите. 



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

допуснатите оферти. 

       Комисията извърши класирането  по следния начин: 

       На първо място- „ЮДИСАГРО“ ЕООД , гр.Долни чифлик, ул.Тича №47  ЕИК 

зличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД , при предложена обща цена в размер на    99830,00 /словом 

: деветдесет и девет хиляди осемстотин и тридесет  лв/ лева без ДДС     , 

представляваща сбор от сумите, както следва: 
      

Вид  

Мярка Количество Единична стойност за 

единица мярка в лева 

/тон без ДДС 

Обща стойност в 

лева без ДДС 

Царевица зърно тон 220 335,00 73700,00 

Пшеница тон 78 335,00 26130,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 99830,00 

 

               Комисията преустанови своята работа на 21.08.2018г. в 10.45 часа. 

        Протоколът съдържа 3 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка . 

 

Председател:    инж.Атанас Атанасов- ........подписано и заличено на осн. Чл.2 от 

ЗЗЛД.............. 

Членове:       1. Мариана Йоргакиева - ......подписано и заличено на осн.чл.2 

от ЗЗЛД............... 

                       2. Илина Стоянова  - ...........подписано и заличено на осн.чл.2 

от ЗЗЛД.............       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


