УТВЪРДИЛ: ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП
Директора на ТП „ДГС Стара Загора“
/инж. Иван Чергеланов/

ДОКЛАД
По чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60,ал.1 ППЗОП
от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-10-324/08.06.2020г., изменена със
Заповед № РД-10-339/18.06.2020 г. на Директора на ТП “ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев
Чергеланов, за резултатите от проведената открита процедура по реда на Глава
седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на фуражи,
вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и
птици за срок от 12 месеца“, в състав:
1. Председател: инж.Иван Гагов – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“
Членове:

1. Румяна Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”;
2. Мария Павлова – икономист при ТП „ДГС Стара Загора“;
Комисията на основание чл.103,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП проведе
откритата процедура на три етапа, а именно:
І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и подбор в
съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“;
ІІ етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с изискванията за
представянето му в плик „Предлагани ценови параметри“;
ІІІ етап – Класиране.
I. За извършените действия в I-ви етап комисията състави Протокол №1 от 08.06.2020 г,
който беше публикуван в „Профила на купувача“ на същия ден и Протокол №2 от
18.06.2020 г, който беше публикуван в „Профил на купувача“ на 19.06.2020 г.. В протоколите
са отразени всички представени от участниците документи, а именно:
Оферта на участника „Зара био микс“ ООД, представена в запечатана непрозрачна
опаковка с нeнaрушена цялост, която съдържа следните документи:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки на хартиен носител- 2 броя;
2. Образец № 1 – Заявление;
3. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката.Членовете на
комисията подписаха предложението.
4. Образец № 3 – Ценово предложение; Всички членове на комисията подписаха плик
„предлагани ценови параметри“.
5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата;
6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проектодоговора;
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7. Образец № 6 – Опис на документите съдържащи се в офертата;
8. Образец № 7 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1,
буква „д“ от ППЗОП;
9. Образец № 8 – Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП;
10.Образец № 10 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП);
11. Образец №13 - Декларация по чл.101 ал.11 от ЗОП
12. Образец №14 - Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
13. Образец № 15 - Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП
14.Образец 16-Декларация по чл.42,ал.2,т.2 от ЗМИП
15.Образец 17-Декларация по чл.66 ал.2 от ЗМИП
16.Попълнен въпросник –информация за клиента;
17.Справка извлечение от Търговския регистър;
Оферта на втория участник „XЛ-Топ Микс“ ООД, представена в запечатана
непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост, която съдържа следните документи:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки на електронен носител;
2. Образец № 1 – Заявление;
3. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Членовете на
комисията подписаха предложението.
4. Образец № 3 – Ценово предложение; Всички членове на комисията подписаха плик
„предлагани ценови параметри“.
5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата;
6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проектодоговора;
7. Образец № 6 – Опис на документите съдържащи се в офертата;
8. Образец № 7 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1,
буква „д“ от ППЗОП;
9.Образец № 10 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП);
10. Образец № 15 - Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП
След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертите на участниците
„Зара био микс“ ООД и „XЛ-ТопМикс“ ООД , приключи публичната част от заседанието.
Комисията продължи работата си на закрито заседание по разглеждане на представените
документи в офертите на участниците.
След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, представени
от участника „Зара био микс“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения
– сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя,
комисията установи, че:
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• има липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията,
включително нередовности и фактически грешки, изразяващи се в следното:
Представените ЕЕДОП-и на участника и на третото лице чиито капацитет ще използва са
представени на хартиен носител,което не отговаря на изискванията на Възложителя
посочени в условията за участие.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с §
29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април
2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя
задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
Представения ЕЕДОП на ел.носител следва да е подписан с електронен подпис на лицето
което представлява дружеството. Съгласно чл.147,ал.1 от ТЗ „Едноличния собственик на
капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него
управител.
След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, представени
от участника „XЛ-ТопМикс“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения
– сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя,
комисията установи, че:
• няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията,
включително нередовности и фактически грешки.
На основание чл.53, ал.9 от ППЗОП комисията предостави срок от пет работни дни,
считано от датата на получаването на Протокол №1, на участника „Зара био микс“ ООД да
предостави ЕЕДОП на електронен носител, който да е подписан с електронен подпис на
представляващия дружеството,както и ЕЕДОП на електронен носител, който да е подписан с
електронен подпис на представляващия дружеството за третото лице чиито капацитет ще
използва.
На основание разпоредбата на чл.54,ал.8 и 9 от ППЗОП на 08.06.2020г. до двамата участници
в процедурата беше изпратен Протокол №1 за отваряне на офертите за участие в откритата
процедура, в който бяха описани установените липси на документи и несъответствия с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и беше посочен срок за
предоставяне на допълнителните документи 5 (пет ) работни дни от получаването на
протокола.
Протокола е получен от участниците в процедурата, което се установява с изпратени
потвърждения по електронната поща съответно на 08.06.2020г. от „XЛ-Топ Микс“ ООД и на
09.06.2020г. от „Зара био микс“ ООД . Протоколът е публикуван в Профила на купувача на
Възложителя на 08.06.2020г.
В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи с
отстранени липси и несъответствия с изискванията към лично състояние и критериите за
подбор, в деловодството на ТП ДГС Стара Загора са постъпили допълнително изисканите
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документи от участника „Зара био микс“ ООД, което се удостоверява от извлечението от
регистъра на постъпилите оферти. Документите са входирани под №ПО-05-45/12.06.2020г.
След извършване на проверка,с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване
на допълнителните документи от участника,съгласно Протокол №1 от 08.06.2020г. и
чл.54,ал.12 от ППЗОП,комисията констатира че документите са представени в указания срок.
На основание чл.54,ал.12 ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително
представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за
обществената поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП.
В хода на проверката комисията установи следното:
Участникът в процедурата „Зара био микс“ ООД е представил следните документи:
1.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ) на „Зара био микс“ ООД
на електронен носител;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ) на DOO„GEBI“ на
електронен носител;
При извършената проверка на двата представени ЕЕДОП-а комисията прие, че са налице
обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно
чл.107,т.2 „а“ и Раздел III-ти,подраздел В Други основания за отстраняване т.1 от
документацията за участие в процедурата, поради което не допуска участника до
разглеждане на неговото техническо предложение.
МОТИВИ:
1.В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ) на „Зара
био микс“ ООД на електронен носител, в Раздел IV-ти ,подраздел В Образователна и
професионална квалификация, участника е посочил че разполага с ветеринарен доктор зооинженер, но не е посочил данни за лицето, чрез които същото да може да бъде
идентифицирано-имена, адрес и др.
2.На следващо място в Раздел IV-ти ,подраздел В Инструменти, съоръжения и техническо
оборудване, участника е посочил че разполага със Завод за фуражи който се намира в
Република Сърбия, без да посочва данни за въпросното предприятие -име, адрес и др.
3.В Раздел IV-ти ,подраздел В Инструменти, съоръжения и техническо оборудване,
участника не е посочил че разполага с МПС за извършване на доставките, каквото е
изискването посочено в Раздел III-ти ,буква Г критерии за подбор,т.2 от документацията за
участие в процедурата.
4. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ) на
DOO„GEBI“ на електронен носител, в Раздел II-ри, подраздел А Информация за
икономическия оператор не е посочен идентификационен номер по ДДС или друг
национален идентификационен номер.
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5. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ) на
DOO„GEBI“ на електронен носител, в Раздел II-ри, подраздел А Информация за
икономическия оператор е посочено че участника НЕ може да представи
Удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци;
6.В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ) на
DOO„GEBI“ на електронен носител, в Раздел IV-ти, подраздел А Годност , участникът е
посочил че НЕ Е вписан в Търговския регистър, или в друг съответен търговски регистър в
държавата на установяване.
7. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ) на
DOO„GEBI“ на електронен носител, в Раздел II-ри, подраздел Б Информация за
представителите на икономическия оператор е посочено лицето Желерт Озвари , а
електронния подпис който е подписан документа е на името на Тихомир Озвари.
Във връзка с направените констатации, Комисията продължи работата си с разглеждане на
представеното от участника „XЛ-Топ Микс“ ООД техническо предложение за изпълнение
на поръчката.
В своето техническо предложение участника „XЛ-ТопМикс“ ООД декларира,че:
1.Съгласява се със срока на изпълнение на поръчката – 12 месеца или до изчерпване на
сумата, предвидена за обществената поръчка.
2. Срок на изпълнение на доставката: 5 дни след подаване на писмена заявка от страна на
Възложителя (не повече от 5 календарни дни).
3. Място на изпълнение на доставката - по заявка на възложителя до:
- склад на фазаново стопанство „Трънково” с.Трънково.
Транспортните и други съпътстващи изпълнението на поръчката разходи са за сметка на
Изпълнителя и са включени в цената.
4. Предлага хранителен състав на рецепти на комбинирани фуражи съобразени с
техническата спецификация на Възложителя, както следва:
4.1. Рецепта №1 за фазани Стартер: КФ 44-1-1-0-25
4.2. Рецепта №2 за фазани Гроуер:КФ 44-2-1-1-25
4.3. Рецепта №3 за фазани Девелопер:КФ-44-4-2-1-25
4.4. Рецепта №4 за фазани Разплодни:КФ 44-3-3-1-25
5. Доставените фуражи и фуражни смески отговарят на всички изисквания по БДС и
стандартите, утвърдени от ЕС за хранене на животни.
6. Доставката на фуражите(царевица, пшеница, слънчоглед) е на зърно(насипно), а реколтата
е от 2019-2020г.
7. Доставката на фуражните смески ще е по указание на Възложителя и в опаковка(чували
и/или др.).
8. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в техническата
спецификация количества.
9. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на прогнозната стойност на
обществената поръчка.
10. Разполага с необходимия квалифициран персонал и МПС за извършване на доставките.
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След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, представени от
участника „XЛ-ТопМикс“ ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено,
люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя,
комисията установи, че:
няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията,
включително нередовности и фактически грешки.
ІІ. След направеното обощаване Комисията пристъпи към проверка за пълнотата на
финансовото предложение в съответствие с изискванията за представянето му в плик
„Предлагани ценови параметри“ на двамата допуснати участници, за което беше съставен
Протокол № 3.
На 23.06.2020г, в 15:00 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС Стара Загора“ беше
проведено третото заседание на Комисията на което беше разгледано ценовито предложение
на на допуснатия участник в процедурата „XЛ-ТопМикс“ ООД .На заседанието на комисията
не присъстваха представители на участниците.
Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
за обществена поръчка с предмет „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни
растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ на
участника „XЛ-ТопМикс“ ООД.
Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно Образец №3, състоящ се от 2 листа.
Общата цена на офертата за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с
обявените условия възлиза на : 59 400.00 лева без ДДС
(словом:петдесет и девет хиляди и четиристотин).
С оповестяването на ценовото предложение на участника „XЛ-ТопМикс“ ООД приключи
публичната част на заседанието.
Предвид констатираните обстоятелства, комисията извърши следното

КЛАСИРАНЕ:
Комисията класира по критерий „най-ниска цена“ участниците в открита процедура по реда
на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на
фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и
птици за срок от 12 месеца“
І-ВО МЯСТО : „ХЛ-ТопМикс“ ООД с ЕИК 119520585,със седалище и адрес на
управление: село Калояново п.к.888,Община Сливен с предложена цена в размер на 59
400.00 лева без ДДС (словом:петдесет и девет хиляди и четиристотин).
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ІІ-РО МЯСТО – няма класиран участник
На база на извършеното класиране Комисията предлага на Възложителя да сключи договор
за „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови
храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ с участника „XЛ-ТопМикс“ ООД.
Този доклад се състави на 24.06.2020 г. и е предаден на Възложителя за утвърждаване на
същия ден заедно с цялата документация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП
/ инж.Иван Гагов/

1. ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП
/ Румяна Атанасова /

ЧЛЕНОВЕ:
2. ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП
/ Мария Павлова/
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