
П Р О Т О К О Л 
№ 2 

На 19.09.2019 г. в 10:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 
обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП 
„ДГС Търговище" гр. Търговище", открита с Решение № 165 от 15.08.2019 г., публикувано 
обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 15.08.2019 г., в РОП на 15.08.2019 г. назначена 
със Заповед № 193 от 12.09.2019 г. на директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Надя Тодорова - зам. директор при ТП „ДГС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мерин Седатова - зам. гл. счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 
2. Румен Маринов - ръководител разсадник при ТП „ДГС Търговище"; 
3. Румен Тодоров - шофьор при ТП „ДГС Търговище"; 
4. Янита Петрова - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище". 

Комисията възобнови своята работа на 19.09.2019 г. в 10:00 часа в публично заседание. 

Отварянето на ценовите оферти в настоящата процедура е обявено на 12.09.2019 г. чрез 
съобщение в профила на купувача, както е и поставено на мястото за обяви в сградата на ТП ..ДГС 
Търговище" гр. Търговище. Отварянето на ценовите предложения се извърши публично при 
условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че 
присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

Няма присъстващи в залата участници в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, имащи право да 
присъстват на публичните заседания на комисията. 

Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за: „Доставка чра 
покупка на семена за посев за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" по реда на 
постъпване на офертите и оповести предлаганата от тях цена за изпълнение на поръчката, както 
следва: 

м Участник Предлагана обща стойност в лв без ДДС 
1 Участник № 1 - „НИТРОФЕРТ" ЕООД 3 875,00 лв. ( три хиляди осемстотин 

седемдесет и пет лева) 

При отварянето на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за „Доставка чрез покупка 
на семена за посев за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" от така депозираната 
единствена оферти на единственият допуснат участник в този етап от процедурата, комисията 
установи, че в него се съдържа подписано и подпечатано ценово предложение - Образец № 6. 

Комисията извърши обстоен преглед на ценовото предложение на единствения допуснат 
участник и съответствието му с изискванията на Възложителя, заложени в Документацията за 
участие в публичното състезание и обявлението за обществена поръчка. Комисията констатира 
следното: 

1.Ценовото предложение на Участник № 1 - „НИТРОФЕРТ" ЕООД гр.София, вх. № 2364 
от 10.09.2019 г., час на постъпване: 09.07 часа , е изготвено по Образец № 6 и отговаря на 
изискванията на Възложителя. Предложените цени са посочени коректно за всички отделни 



артикули за изпълнение на договора и предложената крайна обща стойност е изчислена коректно, 
съгласно изискванията на Възложителя. 

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи към класиране на единствения 
участник по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
услови: 

Комисията класира за „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище" на 

Първо място - Участник № 1 „НИТРОФЕРТ" ЕООД гр.София, с оферта с вх. № 2364 от 
10.09.2019 г., час на постъпване: 09.07 часа, с предложена крайна обща цена в лева без вкл. ДДС на 
цялото количество семена за посев и за изпълнение на договора за обществената поръчка, с 
предложена обща стойност: 3 875,00 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева). 

Няма класирани на второ място. 

Комисията преустанови своята работа на 19.09.2019 г. в 10:25 часа. 

Настоящият протокол съдържа 2 (две) страници и се подписа от всички членове на комисията. 
Същият е неразделна част от досието на обществената поръчка. 

Комисия: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЩШц. 
(инж. Надя Тодорова) 

(Румен Маринов).' 




