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ПРОТОКОЛ 
 

           По  чл.60а от ППЗОП от дейността на комисията по разглеждане на офертите , за 

изпълнение на обществена поръчка – Публично състезание , с предмет „Доставка на 

земеделска продукция -фураж , необходим за осъществяване стопанската дейност 

на ТП ДЛС Шерба за 2019 година, по вид и прогнозно количество съгласно 

техническа спецификация в две обособени позиции", съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№321/27.08.2019г на зам.директора на ТП  ДЛС Шерба, по заместване, съгласно Заповед  

№О-244/05.08.2019г на директора на СИДП ДП Шумен., съгласно Протокол 

№1/19.09.2019г. за работата на комисията  

           На 19.09.2019 г. от 14:00 часа, комисия, определена  със Заповед №349 

/19.09.2019г. на директора на  ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

Председател: инж. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - РСО- главен  счетоводител при ТП ДЛС 

Шерба  

                        2. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба       

           Се събра със задача да състави Протокол по чл.60а от ППЗОП за проведената 

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

на земеделска продукция -фураж , необходим за осъществяване стопанската 

дейност на ТП ДЛС Шерба за 2019 година, по вид и прогнозно количество съгласно 

техническа спецификация в две обособени позиции", съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№321/27.08.2019г на зам.директора на ТП  ДЛС Шерба, по заместване, съгласно Заповед  

№О-244/05.08.2019г на директора на СИДП ДП Шумен. 

       Посоченият състав на комисията не се е променял в хода на провеждане на 

процедурата. Заповеди , с които се променят срокове, задачи или състав на комисията не 

са издавани, поради липса на промяна на обстоятелствата. 



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

проведе публично състезание с предмет: „Доставка на земеделска продукция -фураж 

, необходим за осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба за 2019 

година, по вид и прогнозно количество съгласно техническа спецификация в две 

обособени позиции", съгласно Заповед №549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  открита с Решение №321/27.08.2019г на зам.директора на ТП  ДЛС Шерба, по 

заместване, съгласно Заповед  №О-244/05.08.2019г на директора на СИДП ДП Шумен,  

по следния ред. 

 

         На 19.09.2019г. от 11.00 часа , определената комисия със Заповед №349/19.09.2019г. 

на директора на  ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

         Председател: инж. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДЛС 

Шерба 

         Членове:1. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - РСО- главен  счетоводител при ТП ДЛС 

Шерба  

                        2. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба ,   

извърши следното: 

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

оферта, както следва:  

       1. Оферта от „ЮДИСАГРО“ ЕООД , с.Венелин, общ.Долни чифлик, Стопански 

двор,  ЕИК 103964834, с вх.№3027/17.09.2019г., час на постъпване: 13,50 часа 

 

      Кратко описание на работния процес и действия на комисията по отваряне, 

разглеждане и оценяване на постъпилите оферти.  

      В публично заседание проведено на 19.09.2019г. от 11.00 часа , председателят на 

комисията получи с приемо приемо- предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП 

документите за обществената поръчка и постъпилите оферти за участие. 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 

      В залата не присъстваха представители на участниците , наблюдатели и други 

външни лица. 

      Комисията извърши проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  

изискванията на ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна. 

     Комисията  отвори опаковката с офертата на участника и  провери за наличието на 

отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

позиции и оповести устно направените  от същия ценови предложения за първа и втора 

обособенаа позиция.Членовете на комисията подписаха пликовете  с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ по позиции и техническото предложение на участника 

по позиции, след което оповестиха останалата част от приложените към офертата 

документи.С тези действия приключи публичната част на заседанието. 

      В съответствие с утвърдения график за провеждане на заседанията, комисията 

продължи своята работа на закрито заседание, което се проведе на 19.09.2019г. от 11.30 

часа в ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8. 

     Действията на комисията  се извърши в последователността, посочена в чл.181, ал.2 

от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП ( отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията 

на участниците по съответните показатели за оценка на офертите). 

     Участникът „ЮДИСАГРО“ ЕООД за целите на оценяването предлага цена за 

изпълнение на поръчката по обособени позиции , както следва: 

 



1.За обособена позиция №1: 

 

Вид фураж 

Мярка Количество Единична стойност за 
единица мярка в лева 

/тон без ДДС 

Обща стойност в 
лева без ДДС 

К.3 х к.4 

1 

2 3 4 5 

Царевица зърно 
тон 120 

335,00 40 200,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 40200,00 

      Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:.40200,00 /словом:четиридесет 

хиляди и двеста/. 

 

2.За обособена позиция №2: 

Вид фураж 

Мярка Количество Единична стойност за 
единица мярка в лева 

/тон без ДДС 

Обща стойност в 
лева без ДДС 

К.3 х к.4 

1 

2 3 4 5 

пшеница 
тон 120 

335,00 40200,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 40200,00 

 

Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:.40200,00 /словом:четиридесет хиляди 

и двеста/. 

 

      Комисията констатира, че Ценовото предложение по позиции е изготвено по 

утвърдения от възложителя образец и подписано от управителя на дружеството.При 

проверка на предложената единична и обща цена, Комисията не констатира да е налице 

несъответствие. Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не надвишава 

пределния финансов ресурс по позиции и общ ресурс за изпълнение на доставките 

определен от възложителя. При тези обстоятелства не са налице основания за 

отстраняване на участника. 

      Поради наличие на една оферта за всяка позиция поотделно , Комисията не извърши 

проверка по реда на чл.72, ал.1 от ЗОП .  

       Комисията установи че техническото предложение за изпълнение на поръчката по 

отношение на първа и втора обособена позиция  на „ЮДИСАГРО“ ЕООД е по 

образеца към документацията  и съдържат  всички необходими изявления на участника 

в посочените от възложителя параметри за осъществяване предмета на поръчката по 

позиции. 

      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на 

офертите и с проекта на договор. 



      Комисията прие , че представеното от участника предложение за изпълнение по 

отношение на първа и втора обособена позиция отговаря на утвърдената от възложителя 

техническа спецификация и съответства на поставените от последния изисквания , 

поради което не са налице основания за отстраняване на участника „ЮДИСАГРО“ 

ЕООД за първа и втора позиция. 

      Комисията продължи своята работа по реда на чл.61, т.4 от ППЗОП- разглеждане на 

документите за лично състояние   на участниците в низходящ ред спрямо получените 

оценки. 

       След запознаване с приложените документи в основния плик от офертата на 

участника ЮДИСАГРО ЕООД комисията установи , че всички изискуеми документи 

са представени по вид , форма и образец, съгласно изискванията на възложиителя. 

       Депозирания Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

представен на магнитен носител – флаш памет с прикачен pdf файл , изготвен на 

16.09.2019г. по образеца приложен към ел.досие на поръчката, коректно попълнен и 

подписан с електронен подпис на управителите- заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД на 

17.09.2019г. в 06:02 часа и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД на 17.09.2019г. от 06:05 часа. 

     Тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции в настоящата 

обществена поръчка са еднакви, възложителят е  допуснал представяне на един ЕЕДОП, 

като тази възможност е  посочена  в обявлението за обществената поръчка. 

     

       По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

      - Констатации- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

        Представена е декларация за съгласие за обработване на лични данни, подписана от 

управителите  на дружеството. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, 

както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и професионални 

способности, съгласно определените от Възложителя минимални критерии за подбор;  

ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на управителите на 

дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в Търговски 

регистър при АВ  относно начина на представляване . 

        При тези данни, комисията прие че офертата на участника отговаря на изискванията 

на възложителя и не са налице основания за отстраняването му . Действията на 

комисията са обективирани в Протокол №1/19.09.2019г. 

       Класиране на участниците: 

      Предвид изложените по- горе обстоятелства , въз основа на ценовото предложение 

на участника за първа и втора обособена позиция, след прилагане на критерия най- ниска 

цена и след като се установи съответствие на офертите с поставените от възложителя 

изисквания за лично състояние и критерии за подбор, на основаниечл.61, т.7 от ППЗОП 

, комисията единодушно реши: 



      Класира на първо място за Обособена позиция 1- Доставка на земеделска 

продукция фураж- царевица зърно с прогнозно количество 120 тона: 

           „ЮДИСАГРО“ ЕООД с.Венелин, общ.Долни чифлик, Стопански двор,  ЕИК 

103964834 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:.40200,00 /словом:четиридесет 

хиляди и двеста/ 

      Класиран на второ място: няма. 

      Отстранени участници- няма. 

 

           Класира на първо място за Обособена позиция 2- Доставка на земеделска 

продукция фураж- пшеница с прогнозно количество 120 тона 

           „ЮДИСАГРО“ ЕООД с.Венелин, общ.Долни чифлик, Стопански двор,  ЕИК 

103964834 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:.40200,00 /словом:четиридесет 

хиляди и двеста 
      Класиран на второ място: няма. 

      Отстранени участници- няма. 

      Мотивите за допускане, липсата  на основания за  отстраняване на участниците са 

отразени в Протокол №1/19.09.2019г. 

 

         Поради горното , Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на земеделска продукция -

фураж , необходим за осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба за 

2019 година, по вид и прогнозно количество съгласно техническа спецификация в 

две обособени позиции", съгласно Заповед №549/21.12.2018г на Директора на СИДП 

ДП – Шумен,  открита с Решение №321/27.08.2019г на зам.директора на ТП  ДЛС Шерба, 

по заместване, съгласно Заповед  №О-244/05.08.2019г на директора на СИДП ДП 

Шумен, с участника класиран на първо място по позиции, както следва: 

 за Обособена позиция 1- Доставка на земеделска продукция фураж- царевица зърно 

с прогнозно количество 120 тона: 

           „ЮДИСАГРО“ ЕООД с.Венелин, общ.Долни чифлик, Стопански двор,  ЕИК 

103964834 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:.40200,00 /словом:четиридесет 

хиляди и двеста/ 

 

за Обособена позиция 2- Доставка на земеделска продукция фураж- пшеница с 

прогнозно количество 120 тона 

           „ЮДИСАГРО“ ЕООД с.Венелин, общ.Долни чифлик, Стопански двор,  ЕИК 

103964834 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:.40200,00 /словом:четиридесет 

хиляди и двеста 
 

      Настоящият протокол се изготви на 19.09.2019г и представи на Възложителя на 

25.09.2019г. 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 настоящия протокол  е Протокол №1/19.09.2019г.  

       Протоколът съдържа 5 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

 

Председател:    инж. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД- .......подписано и  заличено на 

осн.чл.59 от ЗЗЛД............... 



 

Членове:       1. Валя Стойчева - ..... заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД- .....подписано и 

заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД............ 

 

                       2. Илина Стоянова - ......... заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД-........подписано и  

заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД.......       

 


