
ПРОТОКОЛ 
№1 

по чл.54, ал. 7 ППЗОП 

На 13.02.2019 год. в 10:00 часа комисията за провеждане на публично състезание 
за обществена поръчка с предмет „Доставка на торове, съгласно техничесh·а 

спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговии(е", открито с Решение 
№ 10 от 21.01.2019 г., публикувано обявление за поръчка директива 201/24/ЕС/ЗОП на 

21.01.2019 г., в РОП на 21.01.2019 г., назначена със Заповед № 27 от 13.02.2019 г. на 
директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниел Колев-зам. директор при ТП „ДГС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Галина Иванова - счетоводител при ТП „ДГС Търговище";

2. Румен Тодоров -шофьор при ТП „ДГС Търговище";

3. Румен Маринов -ръководител разсадник при ТП „ДГС Търговище";

4. Александар Керманов-юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище".

В залата няма присъстващи участници в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за 
отваряне на получените оферти в процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията 11 
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В срок е постъпила една (1) оферта: 
1. Участник №. 1 - ,,НИТРОФЕРТ" ЕООД гр. София, вх. No 495 от 12.02.2019 г ..

час на постъпване: 08:58 часа. 
След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 
комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 
обявената дата и час за отваряне на офертите в обявлението за поръчка и Заповед No J О от 
21.01.2019 г. на директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, а именно: 

а/. публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 

13.02.2019 г., като в присъствието на участниците, комисията ще отвори опаковките с 

офертите по реда на постъпването им, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести 

приложените в опаковката документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагш-т11 

ценови параметри"; 

6/. в същия работен ден комисията ще проведе закрито заседание, в което ще 

разгледа документите, относно личното състояние на участниците и критериите за 

подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя в 

обявлението за поръчка и одобрената документация от възложителя; 

в/. отново в същия работен ден при обективна възможност - когато няма отстранен 
участник или допълнителни действия на комисията по събиране на доказателства, относно 








