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На осн. чл.60 ал. 1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед 
№ РД-10-76/22.05.2020г. на директора на ТП ДЛС Тополовград, за провеждане на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги свързани със 
селското стопанство за срок от 12 месеца“, открита с Решение № РД-10-39/10.03.2020г. на 
директора на ТП ДЛС Тополовград, с УИН № 964050

На 22.05.2020г. от 11.00 часа, комисията в състав:
Председател:

”  ~ -  гл. счетоводител
Членове:

1. -  системен администратор
2. ” „ " ,  "  х " ., “ -  адвокат

се събра в административната сграда на ТП ДЛС Тополовград на заседание.
Резултати от работата на комисията:
До посочения краен срок в обявлението -  21.05.2020г. 17:00 часа, оферти за участие в 

процедурата е подал един участник. След получаване на постъпилата оферта 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 21.05.2020г., който е крайния срок 
за подаване на оферти, е подадена следната оферта:

1. Оферта Вх.№ ПО-05-18/21.05.2020г. Час 8:40, подадена от ЕТ „БАЕНА- АТАНАС БАЕВ” .

На първото проведено открито заседание не присъства участника или упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията пристъпи към 
разглеждане на офертата и констатира, че същата е подадена в срок, в запечатана непрозрачна 
опаковка - плик с ненарушена цялост, с посочени наименование на участника, адрес за кореспонденция 
и наименование на поръчката.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертата за ОП, като оповести 
съдържанието й и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри”, както следва:

За участника ЕТ „БАЕНА- АТАНАС БАЕВ” -  офертата съдържа:
Опис на представените документи 
Техническа спецификация
Предложение за изпълнение на поръката -  образец 2



Членовете на комисията подписаха непрозрачната опаковка, всички документи, плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

От 11.15 часа на 22.05.2020г. 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 от ЗОП, 
както следва:

~   __
1. За участника ЕТ „БАЕНА- АТАНАС БАЕВ”— участникът е представил подписан електронен

ЕЕДОП на оптичен носител -  компакт диск: ~  •
- В част IV, В: Технически и професионални способности -  кандидатът е посочил, че разполага с 

Колесен трактор Фендт 926 Варио рег.№Х06748, колесен трактор Беларус-952 рег.№Х 5341 и прикачен 
инвентар -плуг, култиватор, сеялка, торачка, косачка /мулчер/, като липсва посочване относно 
изискването за наличието на двама квалифицирани водачи, наети на трудов договор, които да 
притежават свидетелство за правоспособност, съгласно изискванията на документацията за участие.

Комисията реши:

1. Съгласно ЧЛ. 104, ал.4 ОТ ЗОП (Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното 
състояние на кандидатите ши 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 участниците 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 от получаването 
на настоящия протокол от участника.

Документите се представят и входират от участника в административната сграда на ТП ДЛС 
Тополовград, гр. Тополовград, ул. “Ал. Стамболийски“ 17, в срок от пет работни дни от получаване 
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 непрозрачен 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, обособена позиция и име на участника.

Ако участниците изпращат документи чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 
са за 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 мога 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 13.00 часа на 22.05.2020г.

На 04.06.2020г. от 13.00 часа, комисията се събра в административната сграда на ТП ДЛС 
Тополовград на заседание.

Резултати от работата на комисията:
В Протокол № 1/22.05.2020г. комисията е предоставила срок за отстраняване на 

несъответствията в документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП -  Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/, съдържащ информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП, а именно 5 работни 
дни от получаване на протокол № 1/22.05.2020г. от участниците.

В посочения срок, съгласно приемо-предавателния протокол са подадени следните 
допълнителни документи:

1. Вх.№ П0-05-26/28.05.2020г. Час: 15:09, подадени от ЕТ „БАЕНА- АТАНАС БАЕВ”
Комисията констатира, че допълнително представените документи са депозирани в дадения 

срок и няма депозирани документи след срока.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 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 ЕТ „БАЕНА- АТАНАС БАЕВ” -  участникът е представил подписан 
електронен ЕЕДОП на оптичен носител -  компакт диск, който съответства с изискванията 
за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията констатира, че участникът съответства на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя и пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение на участника, както следва:

1. За участника ЕТ „БАЕНА- АТАНАС БАЕВ” -  участникът представя техническо 
предложение, в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че представената оферта от участника съответства на предварително 
обявените условия от Възложителя и че участникът отговаря на изискванията за лично състояние 
и на критериите за подбор.

Комисията реши отварянето на ценовите предложения да се извърши на 11.06.2020г. в 11.00 
часа в административната сграда на ТП ДЛС Тополовград, в гр. Тополовград, ул. “Ал. 
Стамболийски“ № 17, като отварянето на същите ще бъде извършено публично.

Заседанието на комисията приключи в 13.30 часа на 04.06.2020г.

На 11.06.2020г, от 11.00 часа, комисията се събра в административната сграда на ТП ДЛС 
Тополовград на заседание.

Резултати от работата на комисията:
До посочения краен срок в обявлението -  21.05.2020г. 17:00 часа, оферта за участие в 

процедурата е подал един участник:
1. ЕТ „БАЕНА -  АТАНАС БАЕВ“ -  ЕИК 126085222

На днешното открито заседание не присъстват участници или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Класирането на офертите, постъпили за участие в настоящата процедура и отговарящи на 
предварително обявените от Възложителя условия се извършва на база „най-ниска предложена 
цена“.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 
офертата на участника, като обяви представеното ценово предложение -  Образец № 3, както следва:

1. За участника ЕТ „БАЕНА -  АТАНАС БАЕВ“



Членовете на комисията подписаха ценовото предложение.

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, след разглеждане и оценяване на офертите, комисията 
направи класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“, 
открита с Решение № РД-10-39/10.03.2020г. на директора на ТП ДЛС Тополовград, с УИН № 
964050, както следва:

Първо място ЕТ „БАЕНА — АТАНАС БАЕВ“/единствен участник/, ЕИК 126085222, със 
седалище и адрес на управление гр. Тополовград, ул. , с управител

участникът с най-ниска предложена цена.
ьъз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти, 

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с 
предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“, 
открита с Решение № РД-10-39/10.03.2020г. на директора на ТП ДЛС Тополовград, с УИН № 
964050, класирания на първо място участник: ЕТ „БАЕНА -  АТАНАС БАЕВ“ -  ЕИК 126085222

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.

Протоколът да бъде публикуван в профила на купувача.
Заседанието на комисията приключи в 11.30 часа на 11.06.2020г.

Настоящият доклад да бъде публикуван в профила на купувача.
Настоящият доклад е съставен на осн. чл.60 ал.1 от ППЗОП на 11.06.2020г. и заедно с 

Протокол №1, изготвен и подписан на 22.05.2020г., Протокол № 2, изготвен и подписан на 
04.06.2020г., Протокол № 3, изготвен и подписан на 11.06.2020г и цялата документация по 
процедурата се предйва^На Възложителя за вземане на решение по чл.108 от ЗОП.
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