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П Р О Т О К О Л  №01

Днес, 11.07.2017г. от 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РД-10-109/11.07.2017г.
на Директора на ТП ДЛС Тополовград, за провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на 100/сто/ тона концентриран 
фураж -  царевица за нуждите на ТП ДЛС Тополовград”, с вх.№ Е-31-00-029441/05.06.2017г. и 
УИН № 790264 на АОП, в състав:

Председател:
Янко Георгиев Янков -  главен счетоводител

Членове:
1. Боряна Борисова Чорбаджийска-Русева -  правоспособен адвокат
2. Тинка Симеонова Гошева -  Иванова -лесничей
3. Николай Петров Лафчиев - лесничей
4. Сийка Христова Димитрова -  счетоводител

се събра в административната сграда на ТП „ДЛС Тополовград” на заседание.

Резултати от работата на комисията:

До посочения краен срок в обявлението, оферти за участие в процедурата са подали четирима 
участника. След получаване на постъпилите оферти и протокола по чл.48 ал.6 от ППЗОП, 
членовете на комисията попълниха декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП.

Съгласно приемно-предавателния протокол до 17.00 часа на 10.07.2017г., който е крайния 
срок за подаване на оферти, са подадени следните оферти:

1. Оферта с Вх.№ П0-10-13/19.06.2017г., час 12.55, подадена от „ХЛ-ТопМикс” ООД
2. Оферта с Вх.№ ПО-10-14/22.06.2017г., час 10.49, подадена от „Фарго Груп Експорт” 

АД
3. Оферта с Вх.№ П0-10-16/03.07.2017г., час 13.19, подадена от „Димекс 2007” ЕООД
4. Оферта с Вх.№ ПО-10-17/10.07.2017г., час 12.18, подадена от ЕТ „ГЕОРГИ БАЛЕВ -

На първото проведено днес открито заседание не присъстват участниците или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите и констатира, че същите са подадени в срок, в 
запечатани непрозрачни опаковки -  пликове с ненарушена цялост, с посочени наименования на 
участниците, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и наименование на поръчката.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите за ОП, по реда на постъпване, като оповести 
съдържанието им и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри”.

Трима от членовете на комисията - Янко Янков, Боряна Чорбаджийска-Русева и Николай 
Лафчиев подписаха непрозрачната опаковка, техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

БЕГЕ”
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От 12.10 часа на 11.07.2017г. работата на комисията продължи в закрито заседание.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП -  Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 
от ЗОП, по реда на постъпване на офертите, както следва:

1. За участника „ХЛ-ТопМикс” ООД:
-  в част 1У:Критерии за подбор, А:Годност, 1) не е посочено дали участникът е вписан в 

професионален или търговски регистър.

2. За участника „Фарго Груп Експорт” АД:
в част VI: Заключителни положения -  не е посочено чий е подписа положен на 
документа и неговото качество.

3. За участника „Димекс 2007” ЕООД:
в част IV:Критерии за подбор, А:Годност, 1) не е посочено дали участникът е вписан в 
професионален или търговски регистър
в част VI: Заключителни положения -  не е посочено чий е подписа положен на 
документа и неговото качество

4. За участника ЕТ „ГЕОРГИ БАЛЕВ -  БЕГЕ”:
- в част II: Информация за икономическия оператор, Б: Информация за представителите 

на икономическия оператор, Представителство: не е посочено пълното име на 
представителя, дата и място на раждане, длъжност, пощенски адрес, телефон.

ЕЕДОП е лична декларация от страна на икономическите оператори, която предоставя 
предварителни доказателства и замества сертификатите, издадени от публични органи или трети 
страни. Той представлява официална декларация на икономическия оператор, че той не е в някое 
от положенията, при които икономическите оператори задължително биват или е възможно да 
бъдат изключени; отговаря на съответните критерии за подбор, както и че, когато е приложимо, 
отговаря на обективните правила и критерии, установени с цел ограничаване на броя на 
квалифицираните кандидати, които да бъдат поканени за участие. Целта е да се намали 
административната тежест, породена от изискването да се представят значителен брой 
сертификати или други документи, свързани с критериите за изключване и подбор.

Представеният ЕЕДОП трябва да бъде с попълнени всички реквизити от началото до края 
на документа, независимо, че с него се допълва информация по вече подаден ЕЕДОП.

Комисията реши :

1.Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП /когато по отношение на критериите за подбор или 
изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, 
непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова 
информация, да допълнят или да пояснят представената информация/ и съгласно чл.54, ал.8 от 
ППЗОП /когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща 
протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача/, настоящият протокол да се изпрати до всички участници за отстраняване на допуснатите 
нередовности и да се публикува в Профила на купувача.

2. Комисията предоставя срок за отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след 
получаването на настоящия протокол от участниците, като могат да представят нов ЕЕДОП и 
други документи, съдържащи променена или допълнена информация.



Документите се представят и входират от участника в административната сграда на ТП ДЛС 
Тополовград -  гр.Тополовград , бул.”Ал. Стамболийски” № 17, в срок от пет работни дни от 
получаването на настоящия протокол -  до 17.00 часа на последния работен ден от срока.

Допълнителните документи следва да бъдат представени в съответствие с изискванията на 
Възложителя, а именно -  в запечатан плик от участника или от упълномощен от него представител 
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва 
следните означения: „Допълнително представяне на документи” в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с изписан предмет на поръчката и име на участника.

Ако участниците изпращат документи чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите за са сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати документите по 
такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на 
горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на плика с допълнителните документи е за 
участника.

Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на пликовете с документите на 
адреса и в срока, определен в настоящия протокол. Участниците не могат да искат от комисията 
съдействия като: освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; 
взаимодействия с куриери или други.

В случай, че документите за участник не бъдат представени в определения срок или бъдат 
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в 
процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя офертата 
на участника за отстраняване от процедурата.

Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички членове 
на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без забележки и изразени 
особени мнения.

Заседанието на комисията приключи в 14.00 часа на 11.07.2017г.


