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П Р О Т О К О Л 
 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № РД-06-52/20.03.2020г. на Директора на ТП ДГС Генерал Тошево 

при СИДП ДП Шумен, натоварена да проведе процедура ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с 

определени лица (чл.18, ал.1, т.13, вр.с чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП) за възлагане на обществена 

поръчка за Доставка на един брой навесна Х-образна дискова брана с регулируем ъгъл 

на атаката, и два броя резервни батареи за нея, открита с Решение №11/09.03.2020г.   

 

В заседание от 15.00ч. на 20.03.2020 г., комисията започна своята работа съгласно 

раздел VIII от ППЗОП,  в състав: 

Председател: 
1. инж. Дони Колев, лесничей в ТП ДГС Ген. Тошево 

Членове:  

2. Станка Лазарова-счетоводител, оперативен при ТП „ ДГС Генерал Тошево” 

3.  адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, обслужващ юрист на стопанството, 

 

Съгласно заповедта на възложителя за назначаване на комисията, издадена във 

връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020г. на Народното 

събрание на Република България, и Заповеди №РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със 

Заповед №РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, както и във 

връзка със Заповед №138/12.03.2020г. допълнена със Заповед №142/16.03.2020г. на 

Директора на „Североизточно държавно предприятие“ДП, гр.Шумен, процедурата се 

провежда неприсъствено.  

 

Комисията констатира, че е получена оферта от поканеният участник както 

следва: 

ЗЕМТЕХ ООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД седалище и адрес на управление в чл.59 от 

ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД. 

 

Участникът е представил документите изпратени му с поканата за участие. С оглед 

неприсъственото провеждане на договарянето, участникът е представил и писмено ценово 

предложение, като документите са заведени в деловодството на възложителя с вх.№ РД-04-

565/19.03.2020г. 

Ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката е в размер на 

3000,00 лв. без ДДС. 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието: 

1. Получаване на представените документи от председателя на комисията, съставяне 

на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП 

за деклариране на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията. 

2. Всеки един от членовете на комисията разглежда самостоятелно получените 

документи и извършва проверка за съответствието на участника и офертата му с 

изискванията на възложителя и ЗОП, след което ги предава на следващият член на 

комисията, като устно му съобщава преценката си за допустимост на участника и офертата 

му.  

В случай че са констатирани нередности в документите или основания за 

отстраняване, всеки член излага това в писмени бележки и ги предава заедно с документите. 

Предаването на документите може да се извърши по електронен път. Прегледа на 

документите да се извърши  в следната последователност-адв.Цветан Георгиев, Станка 

Лазарова, инж. Дони Колев. 
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След преглед на документите от инж. Дони Колев, същият ги предава заедно с 

писмените бележки, ако има такива, на адв. Цветан Георгиев, който изготвя протокол в 

който отразява и обобщава констатациите на всеки един от членовете на комисията. 

3. Протоколът се подписва от членовете на комисията и се предава в деловодството на 

възложителя за изпращане на участника по електронен път за подписване с електронен 

подпис. С подписването на протокола от участника и връщането му на комисията, 

договарянето между тях приключва, за което се изготвя доклад до възложителя с 

предложение с оглед края на договарянето.  

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Всеки от членовете на комисията е получил документите, включително 

протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП за получаването им от председателя на комисията. Всеки 

от членовете е подписал декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на 

обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

По точка 2. Всеки от членовете на комисията, след като е разгледал получените от 

участника документи изпратени му с поканата, е изразил мнение, че участника и 

техническото му предложение отговарят на изискванията посочени в техническата 

спецификация и поканата на възложителя, а представеното ценово предложение за 

изпълнение на поръчката от 3000,00 лв. без ДДС е в рамките на финансовия ресурс на 

възложителя от 3000,00 лв. без ДДС.  

Поради горните констатации всеки от членовете е изразил становище, че участникът 

следва да бъде допуснат, и след приключване на договарянето възложителя да го обяви за 

изпълнител на поръчката. 

 

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ДОПУСКА до участие участника ЗЕМТЕХ ООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД седалище и 

адрес на управление в чл.59 от ЗЗЛД. 

 

По точка 3. Настоящия протокол се изготви в два екземпляра, единият от които за 

участника, и се подписа както следва: 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  ..........п...............................          2.....................п....................  3................п....................... 

 

 

 УЧАСТНИК:   п 

 ЗЕМТЕХ ООД  
 

 

 


