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   У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

                 Д и р е к т о р  ТП:……………П……………  

               / и н ж.  …чл. 2 от ЗЗЛД… / 

 

              д а т а: 06.07.2018 г. 

ПРОТОКОЛ  

 

Днес  04 .07.2018  г . ,  комисия  назначена със  Заповед 

№86/29.06.2018 г .  на  Директора на  ТП ДГС Върбица  гр .  Върбица  в 

състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 2 от ЗЗЛД… - лесничей при ТП  

ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 2 от ЗЗЛД…– лесничей при ТП 

            2. …чл. 2 от ЗЗЛД… – спец. лесовъдство при ТП  

 

се събра на  заседание от 10 ,00 часа  в  заседателната зала на 

адм.  сграда  на  ТП ДГС Върбица  за  от варяне на ценовото 

предложение , съгласно указание на комисията в протокол от 29.06.2018 г. и 

публикувано съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП в процедурата на 

Профила на купувача от същата дата за окончателна оценка  и  класиране по  

реда  на Закона  за  обществените  поръчки за  процедура с  предмет:  

“Доставка на земеделска продукция (фуражи и друга селскостопанска 

продукция) за нуждите на ТП ДГС „Върбица“.   

Присъстваха  всички членове на комисията .  

При откриване на процедурата в публично заседание се установи, че в залата 

не присъства представител на Кандидата или други лица по смисъла на  

чл.  54 ,  ал.  2  от  ППЗОП.  
Съобщено бе ,  че  са  валидни разпоредбите на Закона за  

обществените поръчки и  условията  съгласно  документацията .  

Комисията пристъпи към следващият етап на процедурата – отваряне на 

ценовото предложение на кандидата и извършване на класиране. 

В резултат на извършената  класация на  база  „Предложена 

най -ниска  обща цена”,  комисията  обявява  следното  класиране:  

На първо място класира:  Офертата  на Кандидат №1.  ЕООД 

“Палазов Агро” гр. Омуртаг с  предложена  крайна  обща цена  в  размер 

на  20  000 ,00  лв.  (двадесет  хиляди лева)  без  включено ДДС, 

съгласно утвърдения  образец,  предложената от  кандидата  обща 

крайна  цена не надвишава предварително  обявения  макс имален  

финансов ресурс  от  20 000,00  лв .  без  ДДС.  

Нама класиран на  второ място участник,  поради липса  на 

подадени оферти .  

 

 



Предвид извършените действия по оценка на подадените оферти и направено 

класиране, комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1: 

1. На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, да изготви доклад, въз основа на 

настоящия протокол, чрез който да предложи на директора на ТП „ДГС Върбица", 

в качеството си на възложител, с решение в срока по чл. 106, ал. 1 от ЗОП (до 10 

дни от получаване доклада на комисията), ако утвърди доклада на комисията да 

издаде окончателно решение за определяне изпълнител по реда на чл. 108, т. 1 от 

ЗОП и да обяви за изпълнител на обществената поръчка с обект - доставка и 

предмет на изпълнение: “Доставка на земеделска продукция (фуражи и друга 

селскостопанска продукция) за нуждите на ТП ДГС „Върбица“,  Кандидат 

№1. ЕООД “Палазов Агро” гр. Омуртаг. 

2. Предлага на директора на ТП „ДГС Върбица", в качеството си на 

възложител, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, да сключи договор с класирания на 

първо място участник - Кандидат № 1 .  ЕООД “Палазов Агро” гр. Омуртаг. 

С това комисията закрива своето редовно заседание. 

Протоколът се изготви на 06.07.2018 година и в едно с цялата документация 

от проведената процедура се представя на директора на ТП „ДГС Върбица", за 

приемане и утвърждаване. 

Настоящият протокол се състои от 2 (две) страници, подписва се от всички 

членовете на комисията. 

 

 

 

Комисия: 

1. ………….П…………  

2. ………….П………… 

3. ………….П………… 

 

 


