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Утвърдил: ……………/п/……………………… 

/инж. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД– Директор на ТП/ 

Дата:09/03/2020 год. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес ,  09.03.2020 г.  в 10,00  часа в административната сграда на ТП „ДГС 

Смядово“, комисия назначена със заповед №  71/09.03.2020 г.  на Директора  на  ТП 

„ДГС Смядово” –  гр.Смядово  в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД–  касиер-домакин в ТП 

„ДГС Смядово“;   

СЕКРЕТАР: заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД–  специалист-лесовъдство  в  ТП 

„ДГС Смядово”;  

ЧЛЕНОВЕ:  адв. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД–  обслужващ адвокат на 

ТП „ДГС Смядово“ ,  в  изпълнение на горепосочената заповед  се събра на заседание 

да проведе процедура за избор на изпълнител по реда  на чл. 18, ал. 1, т. 12 

(публично състезание)  за определяне на изпълнител на следната обществена 

поръчка:  

„Доставка, чрез покупка на фуражи –  реколта 2019-2020 г. за нуждите на ТП 

„ДГС Смядово за срок от една година, считано о т датата на сключване на 

договора” ,  открита Решение  № 22/10.02.2020 г.  на Директора на ТП „Държавно 

горско стопанство Смядово“  –  гр.  Смядово.  

Присъстваха всички членове на комисията.  

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията на 

Възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане на 

Решението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки и същите са 

публикувани по надлежния ред в електронния регистър. 

Председателят на комисията получи Регистър за получени оферти от лицето, което го е 

съставило, чрез предавателно-приемателен протокол, и представи на комисията списък с 

кандидатите подали оферти – удостоверен в предавателно-приемателния протокол. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Кандидатът е вписан в Регистър за получени оферти, в който са записани всички данни. 

Кандидатът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, с не нарушена цялост 

с отбелязани всички данни. При приемане на офертата върху опаковките са нанесени всички 

данни и на приносителя е издаден документ. 

Съгласно списъкът с кандидатите (посочен в предавателно-приемателния протокол за 

предаване на регистъра) и регистъра за получени оферти в ТП „ДГС Смядово” се установи, че 

оферти за участие в определения срок е подал един кандидат, както следва: 

1. Кандидат № 1: – „В. и Г.“ ООД гр. Шумен, ЕИК 127631197, като офертата е подадена и 

вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 722/05.03.2020 година, в 11,05 часа, лично; 
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В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията 

определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената дата и час за 

разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и заповед № 71/09.03.2020 г. 

на Директора на ТП „ДГС Смядово“, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10,00 часа на 09.03.2020 г., 

като в присъствието на кандидатите, комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на 

постъпването им, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в опаковката документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание, в което ще 

разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията, относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане  и подбор  

комисията следва да определи  дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 

допуснатите кандидати; 

При откриване на процедурата се установи, че в залата не присъстват представители на 

кандидата, което обстоятелство беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от 

членовете на комисията. Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист 

е неразделна част от процедурното досие.  

Комисията служебно извърши проверка на актуалното състояние на кандидата в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, за което приложи към документацията разпечатка на 

кандитата към 09/03/2020 г. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с депозирана оферта на кандидата и 

оповести на приложените документи, както следва: 

Кандидат № 1: „В. и Г.“ ООД гр. Шумен, ЕИК 127631197, са приложени, следните 

документи: 

1. Приложение № 1 – Заявление за участие– представено в оригинал и подписано от кандидата – 

1 екземпляр;  

2. Приложение № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката– представено в  

оригинал и подписано от кандидата – 1 екземпляр със следните параметри: 

Срок за доставка на царевицата от кандидата е до 3 (три) работни дни след 

постъпила заявка от страна на Възложителя. 

Срок за рекламация на фураж, неотговарящ на техническите изисквания на 

Възложителя – 7 (седем) календарни дни от датата на приемане на същия, 

констатирано чрез приемо-предавателен протокол; 

Произход на фуража – Община Смядово; 

3. Приложение № 7 - Образец на ЕЕДОП– представен на оптичен носител (диск) и цифрово 

подписан от кандидата – 1 екземпляр;  

В изпълнение на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, комисията 

установи наличието в общият плик на Кандидат № 1: „В. и Г.“ ООД гр. Шумен, ЕИК 127631197 на 

един непрозрачен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“, същият беше подписан 

от всички членове на комисията. 

 

Съгласно предварителния график за работа на комисията, в закрито заседание, което започна в 

10:10 часа на 09.03.2020 г., същата премина към обстоен преглед на приложените документи за 
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допустимост. Установи се, че кандидатът е приложил и попълнил по образец всички изискуеми 

документи. Не се установяват липса, непълнота или несъответствие на информация, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, които възложителят е поставил. Работата на комисията по преглед на 

приложените документи приключи в 10,15 часа на 09.03.2020 г. 

Предвид горната констатация на основание разпоредбата на чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, във 

връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията взе следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

 

2.1. Определя следната дата за отваряне на ценовата оферта на: Кандидат № 1: - В. и Г.“ 

ООД гр. Шумен, ЕИК 127631197 на 13.03.2020 г. от 13,30 часа (тринадесети март две хиляди 

и двадесета година от тринадесет часа и тридесет минути местно време); 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като 

се публикува съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура.  

С това комисията обяви за приключило заседанието на 09.03.2020 г. 

 

Комисия:  

1………/п/………..;                 

/ заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД / 

          

   2……/п/…..………;   

    / заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД / 

 

3……/п/……………; 

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