
 

УТВЪРДИЛ:...../п/......... 

Директор ТП ДЛС ШЕРБА 
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД 

28.07.2020г 

 

ПРОТОКОЛ 

№2/27.07.2020г. 

 
          На 27.07.2020 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №263/06.07.2020г. 

на директора на  ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

         Председател: (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 на закрито заседание със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане 

и оценка на офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените 

показатели за оценка на офертите : най-ниската предложена цена относно процедура 

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

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

прогнозно количество съгласно техническа спецификация в две обособени 

позиции", съгласно Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  

открита с Решение №250 от 11.06.2020 г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, по 

заместване съгласно Заповед №О-225/01.06.2020г на директора на СИДП ДП Шумен. 

      Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, 

че присъстват всички членове на комисията откри заседанието на комисията. 

 

        Комисията извърши  проверка за съответствие на офертите с условията на 

Възложителя- детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността 

на представените документи за личното състояние на участника. 

  

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с Протокол №1 на 

Комисията от 06.07.2020г. , комисията провери съответствието на документите в 

офертата на участника „ЮДИСАГРО“ ЕООД, включително допълнително 

представените от същия с вх.№ 2363/20.07.2020 г. при ТП ДЛС Шерба .  

             Комисията констатира, че офертата на участника „ЮДИСАГРО“ ЕООД 

съдържа всички изискуеми документи съгласно изискванията на ЗОП , ППЗОП и 

утвърдената от Възложителя документация , а именно: 

 С протокол №1 от 06.07.2020г. ,  Комисията е установила, че спрямо офертата на 

участника  „ЮДИСАГРО“ ЕООД са констатирани следните несъответствия: 

         1. При разглеждане на  представения  от участника ЕЕДОП, Комисията констатира 

следното несъответствие: 

         След справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по 

вписвания се установи, че дружеството се управлява от двама  управители-  (заличено на 

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)заедно и поодтелно. Представения 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на магнитен носител –

CD с прикачен pdf файл , е подписан с електронен подпис само на управителя- - (заличено 

на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  на 30.06.2020г. в 19,27 часа 



      Предвид последното ,  ЕЕДОП следва да бъде подписан и от (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД)  с КЕП на лицето. 

        Комисията  констатира, че е налице непълнота  в представената от „ЮДИСАГРО“ 

ЕООД информация в ЕЕДОП ,  предвид което на участника следва да се даде възможност да 

я отстрани като представи нов ЕЕДОП валидно подписан и от (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД)съгласно дадените указания в протокол №1/06.07.2020г. 

            Предвид горното , с писмо изх.№635/07.07.2020г на ТП ДЛС Шерба, получено от 

участника на 14.07.2020г , 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 06.07.2020г.  

           С  вх.№2363/20.07.2020 г. при ТП ДЛС Шерба, участникът е депозирал пред комисията 

          1. Нов ЕЕДОП , попълнен и подписан по надлежния ред . 

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

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 по обособени позиции и не са налице основания за отстраняването му. 

 

                 КЛАСИРАНЕ: 

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

участника по позиции, след прилагане на критерия най- ниска цена и след като се установи 

съответствие на офертата 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 първа позиция: - Доставка на земеделска продукция 

фураж- царевица зърно с прогнозно количество 35 тона 

        „ЮДИСАГРО“ ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Венелин, обл.Варна, 

Стопански двор,  ЕИК 103964834, с оферта вх.№2204/03.07.2020г., час на постъпване: 

08,55 часа 

    При следното предложение на участника: 

Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:11725,00  /словом: единадесет хиляди 

седемстотин двадесет и пет лева/ 

 

         Класира на първо място за втора позиция: - Доставка на земеделска продукция 

фураж- пшеница с прогнозно количество 15 тона 

        „ЮДИСАГРО“ ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Венелин, обл.Варна, 

Стопански двор,  ЕИК 103964834, с оферта вх.№2204/03.07.2020г., час на постъпване: 

08,55 часа 

При следното предложение на участника: 

 

Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:5025,00  /словом: пет хиляди двадесет и 

пет лева/ 

 

       Настоящият протокол е съставен на 27.07.2020г и подписан в един екземпляр. 



       След изготвяне на доклад и подписването му от всички членове на комисията , цялата 

документация по поръчката да се предаде на възложителя за вземане на решение по чл.181, 

ал.6 от ЗОП за определяне на изпълнител 

        Комисията преустанови своята работа на 27.07.2020г. в 11.55 часа. 

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

поръчка. 

 

Председател:    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

Членове:       1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

                       2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


